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OLAF KUULI

n 1953. aasta oli mitmes mõttes mur-
ranguline Nõukogude Liidu elus: Josif
Stalini surm, suure diktaatori lähi-
kondlaste omavaheline võimuvõitlus,
muudatuste katsed rahvuspoliitikas,
esimesed sammud majandusreformide
teel. Kõik see kajastus ka 1940. aastal
NSV Liiduga vägivaldselt liidetud Eesti
elus.

Käesolevas artiklis peatun kolmel
suurt tähelepanu pälvinud üleliidulisel
sündmusel. Josif Stalini elu viimaste
kuude üheks kärarikkamaks looks oli
grupi juudi arstide arreteerimine 1953.
aasta jaanuaris ning sellega kaasnenud
poliitilise valvsuse kampaania. J. Stalini
surmale järgnenud võimuvõitluse esi-
mene etapp jõudis lõpule Lavrenti Beria
arreteerimisega 26. juunil ja NLKP Kesk-
komitee juulipleenumiga (2.�7. juulil
1953). NLKP Keskkomitee järgmisel
pleenumil (3.�7. sept 1953) arutati, kui-
das parandada olukorda laostunud põl-
lumajanduses. Ettekande teinud Nikita
Hru�t�ov valiti samal pleenumil NLKP

Keskkomitee esimeseks sekretäriks.
Lisaks vaatlen veel üht Eesti n-ö si-
seasja: Eesti NSV Kirjanike Liidu töö
arutamist EKP Keskkomitee 8. plee-
numil (24. novembril 1953). Seal rää-
gitu aitab mõista algavaid nihkeid
ideoloogiasfääris.

Ma ei käsitle lähemalt nimetatud
üleliiduliste sündmuste käiku ja ta-

gamaid,1 vaid piirdun nendega seoses
Eesti elanikkonnas ja EKP aktiivi seas
levinud arvamuste ning hinnangute
analüüsiga. Seejuures kasutan põhialli-
katena EKP Keskkomitee nn informat-
sioone NLKP Keskkomiteele ja EKP
Keskkomitee 8. pleenumi stenogrammi.
Muidugi ei saa pidada nimetatud alli-
kaid väga objektiivseks ajastu peegliks.
Siiski sisaldavad nad huvitavaid fakte ja
tähelepanekuid, mis peaksid aitama
paremini aru saada meeleoludest sellel
vastuolulisel ajal.

JUUDI ARSTID

13. jaanuaril 1953 avaldati TASSi tea-
daanne �arstide-kahjurite� grupi arre-
teerimisest. Need arstid (rahvuselt juu-
did) olid töötanud Kremlis. Neid olevat
värvanud juudi kodanlik-natsionalistlik
organisatsioon �Joint� ning nad täitvat
Ameerika ja Inglise luure ülesandeid.
Nende teadlikult ebaõige ravimise tule-
musena olevat surnud mitmed NSV
Liidu juhtivad tegelased (teiste seas ka
Andrei Þdanov). Järgnesid üleskutsed

1 L. Beria tegevust 1953. aasta kevadel (eriti
rahvuspoliitika vallas) on käsitlenud Tõnu
Tannberg (�Lubjanka marssal� Nõukogude
impeeriumi ääremaid reformimas. Beria
rahvuspoliitika eesmärkidest ja tagajärge-
dest 1953. a. � Tuna 1999, nr 3(4), lk 22�37,
nr 4(5), lk 56�71 ja 2000, nr 1(6), lk 42�52).
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poliitilisele valvsusele. Tugevnesid antisemiit-
likud väljaastumised. Selle kampaania käigus
nõuti kohalikelt parteijuhtidelt informatsioo-
ni rahva meeleoludest ja arvamustest.

TASSi teadaandele järgnenud 17 päeva jook-
sul saatis EKP Keskkomitee Moskvasse 14 in-
formatsiooni, kus tsiteeriti konkreetsete ini-
meste (enamasti parteitute) arvamusi juudi ars-
tide loo kohta. Oma seisukohti avaldanute seas
oli nii eestlasi, venelasi kui ka juute.2 Enamik
neist arvamusavaldustest olid trafaretsed � á
la �nõuame karmi karistust Inglise-Ameerika
luure jultunud agentidele�. Ilmselt olid need
inspireeritud või ka lihtsalt valmis kirjutatud
kohalike parteitöötajate poolt. Üldse olid EKP
Keskkomitee n-ö temaatilised informatsioonid
(olgu siis tegemist valimistega või mõne NLKP
Keskkomitee pleenumi vastukajaga) üles ehi-
tatud reeglina järgmiselt. Alguses toodi pikk
rodu kommunistliku partei poliitikat kiitvaid
arvamusi. Lõpuks aga märgiti, et esines ka ük-
sikuid poliitiliselt ebaõigeid seisukohti ning
järgnesid näited viimaste kohta.

�Arstide-kahjurite� kampaanias kalduti
sellest tavaskeemist mõnevõrra kõrvale. Üld-
sõnalise heakskiidu sekka esitati arvamusaval-
dusi, kus nõuti kõikide juutide represseeri-
mist. Nii olevat öelnud parteitu kapten
Dimitrjev: ��kõik juudid tuleb maha võtta
vastutavatelt ametikohtadelt ja kõrvaldada
töölt ühiskonnateaduste alal, aga veel parem
saata nad välja Põhja-Jakuutiasse sealt lahku-
mise õiguseta.� Teine, laevakapten Romanov
teatas, et kui läheb pogrommideks, siis on ta
valmis juute oma laeva raa külge pooma.3 In-
formatsioonides oli toodud veel mitu niisu-
gust seisukohta. Kuid esitati ka üksikuid tei-
sesuunalisi avaldusi. Nii ütles Eesti Põlluma-
janduse Akadeemia prorektor Hunt: �Neid
kahjureid on vaja karmilt karistada. Praegu
esineb venelaste ja eestlaste seas pahameele-
laine juutide vastu. On vaja selgitada rahvale,
et mitte kõik juudid ei ole süüdi kahjurluses,
vaid ainult üksik grupp.�4 Seejuures ei and-
nud EKP Keskkomitee hinnangut, kumba sei-
sukohta ta peab õigeks.

Informatsioonides tsiteeriti ka mitmete
juutide arvamusi. Olles tugeva psüühilise sur-
ve all, mõistis enamik neist �arstide-kahjuri-

te� teod hukka. Oli ka üksikuid julgeid eran-
deid. Nii ütles Tartu Kliinilise Haigla närviosa-
konna juhataja asetäitja Heins TASSi teadaan-
de kohta: �Ma ei usu seda. See ei saa nii olla.
See on vale.�5

Veebruaris 1953 ei esinenud enam EKP
informatsioonides �arstide-kahjurite� teemat.
Siiski ei olnud seda küsimust veel päevakor-
rast maha võetud. 5. märtsil 1953 läks Mosk-
vasse EKP Keskkomitee järjekordne kirjatöö,
mis kandis pealkirja �Informatsioon poliitili-
se valvsuse tõstmisest Eesti NSV parteiorga-
nite ja nõukogude asutuste töös�. Sellest sel-
gub, et Eesti NSVs oli eriti hoolikalt kontrolli-
tud meditsiiniasutuste ning kaubandus- ja fi-
nantssfääri töötajaid. Seejuures on vabastatud
töölt inimesi, kes on seni varjanud oma �musta
minevikku�. Vallandatute seas oli rohkesti juu-
te, aga ka eestlasi ja venelasi.6

Järgneva kuu jooksul käsitlesid EKP Kesk-
komitee informatsioonid põhiliselt vastukaja-
sid J. Stalini surmale ja jaehindade alandami-
sele. 4. aprillil 1953 ilmus ajalehtedes Nõuko-
gude Liidu Siseministeeriumi teadaanne, mil-
les öeldi, et juudi �arstid-kahjurid� on tegeli-
kult süütud ning nad on vanglast vabastatud.
Arreteeritud on aga arstide süüasja uurija
M. Rjumin. Huvitav on see, et järgmise kahe ja
poole kuu jooksul (4. aprill � 18. juuni) ei ole
EKP Keskkomitee saatnud ühtki informatsioo-
ni Moskvasse. Vähemalt ei ole ma neid arhii-
vist leidnud. Ilmselt ei tundnud NLKP juhid
huvi selle vastu, mida arvab rahvas �arstide-kah-
jurite� afääri seebimullina lõhkemisest. Küllap
neil oli sel ajal ka rohkesti muid muresid.7

2 ERAF, f 1, n 211, s 2, l 7�22, 30�73, 86�93. EKP
Keskkomitee informatsioonid on venekeelsed,
nendes on ebatäpsusi asutuste nimetuste osas,
mõned isikunimed on halvasti loetavad ja kõigil ei
ole antud eesnimesid.
3 ERAF, f 1, n 211, s 2, l 34.
4 Samas, l 33.
5 Samas, l 47.
6 Samas, l 150�155.
7 Julgeolekuorganid siiski kogusid andmeid inimes-
te arvamustest NSV Liidu Siseministeeriumi 4.
aprilli teadaande kohta. Vt Indrek Jürjo, Rahva
reageeringust Stalini surmale KGB andmetel. �
Tuna 1998, nr 1, lk 46�48.
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19. juunil 1953 saatis EKP Moskvasse in-
formatsiooni amnestia alusel vabanenud van-
gide töölerakendamisest. Järgnes uus paus �
seekord kolm nädalat. Alates 10. juulist hak-
kas EKP Keskkomitee aparaat jälle usinasti
kirjutama informatsioone � kindlasti oli NLKP
Keskkomitee esitanud vastava nõudmise.

�REETUR� BERIA

10. juulil 1953 ilmus ajalehtedes teadaan-
ne NLKP Keskkomitee pleenumist (see oli toi-
munud 2.�7. juulil). Seal oli Georgi Malenkovi
ettekande alusel arutatud Lavrenti Beria �par-
teivastast ja riigivastast kuritegevust�. Juba 10.
juuli õhtul läks Tallinnast Moskvasse esime-
ne informatsioon pleenumi vastukajadest. See
oli trafaretselt üldsõnaline. Märksa sisukam
oli järgmisel päeval (s.o 11. juulil) saadetud
läkitus. Üldse saatis EKP Keskkomitee Beria
küsimuses Moskvasse kuus informatsiooni
(neist viimase 1. augustil). Enne nende sisu-
list analüüsi üks märkus informatsioonide
adressaadi kohta. Tavaliselt saadeti need NLKP
Keskkomitee partei-, ametiühingute- ja kom-
somoliorganite osakonnale (lühidalt kutsuti
seda orgosakonnaks). Sellel aadressil läks tee-
le ka esimene informatsioon Beria pleenumi
vastukajadest. Teine, kolmas ja neljas infor-
matsioon läkitati otse NLKP Keskkomitee sek-
retärile Nikita Hru�t�ovile. Viimased kaks
(viies ja kuues) saadeti jälle orgosakonnale.

11. juuli informatsioonis oli toodud ka rida
n-ö ketserlikke seisukohti. Neid võib jagada
kolme rühma. Esimesse gruppi kuuluvad ini-
mesed avaldasid imestust, et Stalini lähim
kaasvõitleja Beria on järsku osutunud reetu-
riks, või ütlesid otse välja, et nad ei usu seda.
Teise rühma moodustasid need, kes püüdsid
selgusele jõuda Beria afääri põhjustes. Nii üt-
les arstiriistade lao juhataja Albert Lossman:
�Nõukogude valitsuses käib võitlus võimuport-

felli pärast ja seetõttu toimubki võimupreten-
dentide kõrvaldamine.� Sama kinnitas ka tel-
lisetehase �Kvarts� tööline Aldo Tamsaar:
��meie ei tea, mis toimub Kremlis, aga tõe-
näoliselt käib võitlus võimu pärast.� Kolmas
grupp inimesi meenutas Beria rahvuspoliiti-
kat. Arstiriistade lao majandusala juhataja
Suttermann ütles otse: ��Beria vabastamine
võib olla seotud rahvuspoliitikaga, kuna ta te-
geles sellega ja igal pool hakati edutama koha-
likke rahvuskaadreid ja vallandama venela-
si�� Sama probleemi kohta arvas Tallinna
Mäetehnikumi sekretär Marta Saare: ��isiku-
te, kes ei osanud kohalikku keelt, vabastami-
ne juhtivatelt kohtadelt oli Beria töö ja see
Beria samm oli õige��8

Järgnevad neli informatsiooni käsitlevad
NLKP Keskkomitee juulipleenumi materjalide
arutamist EKP Keskkomitee pleenumil9, lin-
na- ja rajoonikomiteedes ja parteialgorganisat-
sioonides. Need näitasid, et mitmel pool lõi
välja rahvusprobleemi n-ö teine tahk: Beria
initsiatiivil juhtivatelt kohtadelt kõrvale tõr-
jutud venelased (täpsemalt � eesti keelt mitte
valdavad muulased) nõudsid revan�i. Kõige
ilmekamalt avaldus see taotlus Tartu linna si-
seasjade osakonna parteialgorganisatsiooni
sekretäri Prihhodko sõnavõtus linnakomitee
pleenumil. Ta väitis, et eestlaste edutamisel
eelmisel paaril kuul ei olevat arvestatud nen-
de poliitilisi omadusi ja erialast taset. Seetõt-
tu olevat juhtivad kohad siseministeeriumis
läinud ebausaldusväärsetesse kätesse. Oma
sõnavõtu lõpus deklareeris Prihhodko: �Mina
kui kommunist palun ja nõuan NLKP Keskko-
mitee viivitamatut informeerimist, et Eestis
ainult kiidetakse heaks NLKP Keskkomitee
pleenumi otsus, aga tehtud vigu praktiliselt
ei kõrvaldata. Ma palun EKP Keskkomiteed
kahe-kolme päeva jooksul võtta kasutusele
tegusad abinõud, et ENSV Siseministeeriumi
vastutavad ametikohad läheksid usaldusväär-
sete inimeste kätte��10

Taolisi avaldusi esines veel mitmel partei-
lisel foorumil. EKP Keskkomitee juhtkond re-
fereeris ja tsiteeris oma informatsioonides
selliseid mõtteavaldusi, kuid samas iseloomus-
tas neid kui poliitiliselt ebaõigeid. ENSV Sise-
ministeeriumi parteialgorganisatsiooni koos-

8 ERAF, f 1, n 211, s 2, l 191�192.
9 EKP Keskkomitee 5. pleenumil (11. juulil 1953)
räägitut on pleenumi stenogrammi alusel vaadel-
nud T. Tannberg (Tuna 2000, nr 1(6), lk 43�47).
10 ERAF, f 1, n 211, s 2, l 210.
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olekule (kus taolised revan�istlikud meeleolud
olid tugevad) läks J. Käbin ise kohale ja selgi-
tas rahvusliku kaadri edutamise tähtsust.11

�ANDKE MEILE HOBUSEID
JA MAAD!�

Alates 1953. aasta augustist koondus NSV
Liidu juhtide tähelepanu majandusele. 5.�8.
aug toimus NSV Liidu Ülemnõukogu istung-
järk, kus Ministrite Nõukogu esimees Georgi
Malenkov pühendas oma ettekande eelkõige
tarbekaupade tootmise suurendamise ja põl-
lumajanduse arendamise probleemidele. Kuu
aega hiljem läbi viidud NLKP Keskkomitee
pleenum arutas agraarpoliitikat. Nende sünd-
muste vastukajadest kirjutati ka EKP Keskko-
mitee informatsioonides.

11. augusti informatsioon sisaldas üldsõ-
nalisi heakskiitvaid reageeringuid G. Malen-
kovi ettekandele Ülemnõukogu istungil.12 Järg-
nevates informatsioonides ei puudutatud
enam seda sündmust.

Pikemat ja mitmekülgsemat käsitlust leid-
sid vastukajad NLKP Keskkomitee septembri-
pleenumile. Ligi kümmekond informatsiooni
andsid edasi arvamusi, andmeid pleenumi
materjalide tutvustamisest ja sellest, mis Ees-
ti NSVs tehti pleenumi otsuste elluviimiseks.13

Kuna sellel pleenumil kritiseeriti puudusi
Nõukogude Liidu põllumajanduses, siis oli ka
Eestist läkitatud kirjutistes juttu vajaka-
jäämistest siinsetes ühismajandites ning
esmatarbekaupade puudumisest paljudes
maakauplustes.

Kõrvuti septembripleenumi kurssi toeta-
vate avaldustega olid informatsioonides ära
toodud mõned �ebaõiged või isegi vaenulikud�
väljaütlemised. Orissaare rajooni Audla kol-
hoosi brigadir Orest Riim arvas: �Partei Kesk-
komitee pleenumi otsused on head, kuid vae-
valt viiakse neid ellu.� Umbes samasugune oli
ka Otepää rajooni �Suure Oktoobri� kolhoosi
kolhoosniku Kongo seisukoht: �Võetakse vas-
tu palju häid otsuseid, kuid kohe viiakse sisse
muudatused ja kõik jääb endiseks.� Sama kol-
hoosi teise liikme Sinima seisukoht oli eriti
�vaenulik�: �Need otsused ei anna talupoega-

dele midagi, olukorda võivad parandada vaid
ameeriklased.� Tartu rajooni �Ühenduse� kol-
hoosi liige Peeter Tensoo tuli aga välja taotlu-
sega: �Andke meile hobuseid ja maad ning me
saavutame seniolematu viljasaagi.�14

Tõenäoliselt peegeldavad need arvamus-
killud paljude tolleaegsete talupoegade mee-
leolusid. Vägivaldne kollektiviseerimine ja
kolhooside majanduslik allakäik muutsid
maamehed skeptiliseks igasuguste põllu-
majanduse arendamise programmide suhtes.
Talupoja hinges püsis unistus saada tagasi oma
maa ja hobune.

�PELGLIK KIRJANIK � SEE ON
SURNUD KIRJANIK�

EKP Keskkomitee 8. pleenumil (24. no-
vembril 1953) esines Kirjanike Liidu värske
esimees Juhan Smuul ettekandega �Eesti nõu-
kogude kirjanduse olukorrast�. Selles on an-
tud lühike ajalooline ülevaade kirjanduse aren-
gust Eesti NSVs alates 1940. aastast ning ana-
lüüsitud ka kirjanduse vajakajäämisi kaasajal
(s.o 1950. aastate alguses). See oli vastuoluli-
ne ettekanne. Siin oli mõndagi, mis meenu-
tas üht teist 8. pleenumit � see toimus 1950. a
märtsis ning läks ajalukku vihase nõiajahina
�kodanlike natsionalistide� vastu. Ka J. Smuul
meenutas �kodanlik-natsionalistlike elemen-
tide� tegevust Eesti NSVs 1940. aastate teisel
poolel. Kultuuripoliitikat olevat sel ajal juhti-
nud �meile võõrad ja vaenulikud elemendid
nagu Kruus, Semper, Andresen, Viiding�.15

Taolisi mõtteavaldusi esines J. Smuuli ettekan-
des veel teisigi.

Edasi analüüsis ta tolle perioodi uuemat
kirjandust ja järsku kõlas tema suust kui
karjatus: �Pelglik kirjanik � see on surnud

11 Samas, l 217.
12 Samas, l 220�223.
13 Samas, l 224�296. Ajavahemikul september�det-
sember 1953 Moskvasse läkitatud informatsiooni-
dest oli enamik seotud septembripleenumi temaa-
tikaga.
14 ERAF, f 1, n 211, s 2, l 244.
15 ERAF, f 1, n 4, s 1472, l 26.

Olaf Kuuli 1953. aasta EKP materjale sirvides



94

kirjanik. Ja kui sügavamalt mõelda poeesias
esinevate puuduste üle, siis näib, nagu meie
poeedid on millestki hirmutatud, aastaid on
kriitika neid ebaõigesti suunanud. Ei ole
�isme� alates formalismist ja lõpetades solip-
sismiga, mida neile ei oleks külge määrinud
kriitika.�16

Kuigi J. Smuul süüdistas siin kirjanike
arakstegemises kriitikuid, on see etteheide
ilmselt suunatud ka parteitegelaste vastu. Seda
näitavad ta mitmed sapised märkused kultuu-
riministri asetäitja Nugise ning EKP Tallinna
Keskrajooni Komitee töötajate kohta. J. Smuul
ütles, et selliste �kultuuririnde juhtide� print-
sipiaalsus �on kõige jälgim �printsipiaalsus�,
sest selle aluseks on asjatundmatus, ülbus ja
rumalus�.17

J. Smuuli seisukohti toetasid ka mitmed
teised kirjanikud (Ralf Parve, Lembit Remmel-
gas). Kirjanike kriitika oli siiski suunatud n-ö
madalama (või ka keskmise) astme parteite-
gelaste vastu, EKP juhtkonda (J. Käbin, L.
Lentsman) ei puudutatud. Neid �madalama ja
keskmise astme� juhte ärritasid aga sellised
esinemised tublisti. Oma sõnavõttudes heit-
sid nad kirjanikele ette, et need kirjutavad
vähe kommunismi ehitamisest ja rahvaste
sõprusest, ei ole vajalikul määral reageerinud
NLKP Keskkomitee septembripleenumile jne.
Siiski jäi see vasturünnak võrreldes 1950. aas-
ta 8. pleenumiga tagasihoidlikuks: asi ei läi-
nud uute �kodanlike natsionalistide� ja �rah-
vavaenlaste� paljastamiseni. Võrdlemisi mõõ-
dukat liini pidas oma sõnavõtus ka J. Käbin.
Ta õigustas küll omaaegset võitlust �kodanlik-
natsionalistlike elementide� vastu (s.o EKP
Keskkomitee 1950. a 8. pleenumit), kuid sa-
mas rõhutas, et tuleb hoiduda solvava kriitika
ja kaikameetodi eest. Selle asemel tuleb osu-
tada kirjanikele �tõeliselt seltsimehelikku abi
loomingulises töös�.18

MÕNED KOMMENTAARID

Informatsioonides �arstide-kahjurite� kam-
paania ajal jäi EKP Keskkomitee n-ö neutraal-
sele positsioonile. Refereeriti mõtteavaldusi,
kus nõuti kõigi juutide Siberisse saatmist, aga
ka taolisi repressioone eitavaid seisukohti.
Seejuures hoidus EKP juhtkond omapoolsetest
hinnangutest neile avaldustele. Tõenäoliselt
taheti ära oodata, millise kursi juutide suhtes
võtab Moskva.

NLKP Keskkomitee 1953. aasta juuliplee-
numi vastukajades Eesti NSVs ilmnes kaks
erinevat suhtumist rahvuspoliitikasse, mida
NLKP oli Beria initsiatiivil arendanud 1953.
aasta kevadel. Paljud mitte-eestlased (eriti
need, kes töötasid siseministeeriumi aparaa-
dis) kritiseerisid vihaselt eestlaste massilist
edutamist ning tahtsid taastada olukorda, mis
oli valitsenud Stalini ajal. EKP Keskkomitee (ja
ilmselt ka NLKP juhtkond) ei pidanud sellist
kannapööret otstarbekohaseks ning luges õige-
maks jätkata rahvusliku kaadri edutamist, kuid
märksa ettevaatlikumas vormis, kui oli seda
läbi viinud Beria.

NLKP Keskkomitee juulipleenumil oli
üheks Beria patuks loetud siseministeeriumi
tõstmist kõrgemale kommunistlikust parteist.
Seda kasutasid ära mitmed EKP tegelased, et
kritiseerida julgeolekumeeste omavolitsemisi
Eestis.19

Beria süüdistamine kõigis surmapattudes
meenutas stalinlikke rahvavaenlaste tegemi-
se kampaaniaid. Siiski võib 1953. aastal näha
esimesi nõrku märke sulast. Kuigi EKP juhid
ei loobunud veel avalikult 1950. aasta 8. plee-
numi kursist, kõlas nende esinemistes leebe-
maid toone: räägiti rahvusliku kaadri eduta-
misest ja mõistlikust suhtumisest haritlaskon-
da. Kirjanikud julgesid kritiseerida mõnede
parteitöötajate tölplust kultuuriküsimustes.
Nõrgenes totaalne hirm julgeolekuorganite
ees.

16 Samas, l 35.
17 Samas, l 27.
18 Samas, l 142.
19 ERAF, f 1, n 4, s 1466, l 34�36, 54�55. Seda küsi-
must on lähemalt käsitlenud T. Tannberg � vt Tuna
2000, nr 1(6), lk 44�46.
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