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Varia

Veel kord Säre tagasi-
pöördumisest Moskvasse
1938. aastal

n Mulluses Tunas nägi trükivalgust artikkel, mil-
les leidis muu hulgas käsitlemist Karl Säre tege-
vus 1930. aastate lõpus.1  Artiklisse on eksikom-
bel sattunud konkreetne kuupäev, mille järgi Säre
olevat �13. mail 1938. aastal saabunud Moskvas-
se�. Tollele eksimusele on osundanud juba tähele-
panelikumad lugejad ning selle ajajärgu kauaaeg-
sed uurijad Jüri Ant ja Olaf Kuuli. Informatsioon
Säre Moskvas-käigu kohta on laiema avalikkuse
ette toodud Karl Säre toimiku lehekülgedel 96 ja
100 sisalduvale andmestikule tuginedes.2  Nendel
lehekülgedel on kirjas, et �umbkaudu maikuus
1938� saabus Säre Moskvasse. Esimesena maini-
tud 96. leheküljel fikseeritud ankeetandmed on
koostatud 9. juulil 1940 ning teisel, leheküljel 100
� 1943. aastal, kui raadiosaadete põhjal oli selge,
et Säre oli sattunud sakslaste kätte vangi.

Olaf Kuuli avaldas esimese märke kohta arva-
must, et see ei vasta tegelikkusele. Tema seisuko-
ha järgi võinuks pigem õige olla 1937. aasta mai-
kuu, mil Säre naasis USAst. Teistkordselt 1943.
aastal ankeetandmetesse sattunud 1938. aasta
maikuine Moskvas-käik olevat aga üksnes mehhaa-
niline ümberkirjutus varasemast. Seetõttu polevat
O. Kuuli omal ajal oma artiklites pidanud vajali-
kuks sellele seigale tähelepanu osutada ja jäänud
seisukoha juurde, mille kohaselt Säre kaotas 1938.
aastast sideme Moskvaga.

Leheküljel 96 on tõepoolest masinakirjas an-
keetandmetesse algselt sisse löödud �maikuus
1937 Moskvas�, kuid seejärel on tindiga tehtud
parandus � �umbkaudu maikuus 1938 Moskvas�.
Kui Olaf Kuulil on õigus, siis tekib küsimus, miks
dokumentide koostajail tekkis järsku mõte asen-
dada õiged faktid valedega. Ka 1943. aastal koosta-
tud dokument Säre kohta ei ole puht-mehhaanili-
ne ümberkirjutus. Lisandunud on tema EKP Kesk-
komitee I sekretäri kohale asumine. Seda on täien-
datud raadio teel kuuldud andmetega Säre kohta
Saksa okupatsiooni ajast. Nõukogude perioodil oli
juurdepääs Karl Säre toimikule piiratud ning do-
kumentidega tutvumise õigust tuli taotleda EKPlt.
Kaldun arvama, et sellest tingituna ei saanud siis
kõiki fakte takistamatult avaldada. Seetõttu jõud-
sid lugejate ette valikfaktid, mida arhiividokumen-
tide põhjal tavakodanikul polnud võimalik kont-
rollida.
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