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�Lubjanka marssal�
nõukogude impeeriumi
äärealasid  reformimas

Beria rahvuspoliitika eesmärkidest
ja tagajärgedest 1953. aastal1

TÕNU TANNBERG

I

Lavrenti Beria
(1899�1953)

Beria oli Stalini üks lähimaid kaastöölisi 1930.�1950. aastatel. Ta alustas oma
tegevust Aserbaidþaani ja Gruusia julgeolekuorganites (1921�1931), millele järg-
nes parteiline karjäär: aastatel 1931�1938 oli ta Taga-Kaukaasia partei krai-
komitee esimene sekretär, Gruusia KP esimene sekretär ja Tbilisi linnakomitee
sekretär. 1938. aasta suvel sai Beriast NSVL siseasjade rahvakomissari ase-
täitja ja sama aasta novembris siseasjade rahvakomissar. Sellele ametikohale
jäi ta kuni 1945. aasta lõpuni. 1941. aasta veebruaris nimetati Beria NSVL Rahva-
komissaride Nõukogu asetäitjaks, sõja ajal sai temast Riikliku Kaitsekomitee
liige ja esimehe asetäitja, 1945. aastast marssal. Sõjajärgsetel aastatel kuree-
ris Beria Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjana aatomirelva tootmist. Stalini
surma järel sai Beriast uuesti siseminister ja tollase nõukogude impeeriumi üks
mõjukamaid võimureid.
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Kolm ametlikku esindusportreed Beria tegevuse kolmest ajajärgust.
�Lubjanka marssal� on lasknud erinevatele kostüümidele lisada ühe ja sama
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1. SISSEJUHATUSEKS

5. märtsil 1953. aastal suri �kõigi rahvaste kõi-
ge suurem sõber� Jossif Stalin. Pikki aastaid
Nõukogude impeeriumi valitsenud diktaatori
surm oli ühest küljest ühtaegu nii oodatud kui
ka ootamatu sündmus. Paljudele inimestele
tähendas Stalini surm tõelist tragöödiat ning
nende lein oli siiras ja sügav. Samas ootasid
Stalini surma tollases ühiskonnas kindlasti
paljud, alates lihtsast kolhoosnikust kuni �suu-
re juhi� lähikondlasteni välja. Stalini surm süs-
tis inimestesse usku, et senine jäine ühiskond-
lik atmosfäär leevendub ja muutub inimsõb-
ralikumaks. Seda ootust adusid �orvuks� jää-
nud Stalini endised lähikondlased. Teisalt pani
diktaatori surm aluse võimukriisile, mille
lõpplahendust ei osanud 1953. aasta märtsis
veel keegi ette näha. Tollaste sündmuste la-
hendus olenes paljuski Lavrenti Beriast ja
tema tegevusest.

1.1. Historiograafiast: kas timukas või
reformaator?

Stalini ühe kõige tuntuma ja eripalgelisema
lähikondlase L. Beria tegevus on eri aegadel
leidnud erinevat käsitlemist. Beria eluajal ülis-
tati teda kui Stalini ustavat õpilast, lähikond-
last ja suurt marksisti eelkõige Kaukaasia kü-
simustes2 . Pärast Beria mahavõtmist ja huk-
kamist 1953. aastal mõistagi olukord muutus
� temast kujundati Stalini ajastu üks verise-
maid timukaid Nõukogude Liidus. Beria kui
verise timuka oreool muutus omamoodi müü-
diks. Seda müüti aitas kujundada eelkõige
Stalini surma järgsest võimuvõitlusest võitja-
na väljunud Nikita Hruðtðov, kuid osaliselt ka
teised Beria endised �kaasvõitlejad�: V. Molo-
tov, L. Kaganovitð, G. Malenkov. Ühisel jõul ja
nõul tehti Beria koos Staliniga vastutavaks
kõikide kuritegude eest ning varjati sel viisil
oma osalust tollastes massirepressioonides.3

Müüt Beria Verisest kinnistus veelgi pärast
seda, kui Läänes ilmusid Hruðtðovi mälestu-
sed.4  Sealt omakorda kandus Hruðtðovi näge-
mus tollastest sündmustest ning isikutest �
sealhulgas loomulikult ka Beriast � paljudesse

Läänes ilmunud ajalookäsitlustesse.5  Kuid
mitte kõik sel ajal Läänes ilmunud uurimu-
sed ei võtnud Hruðtðovi nägemust omaks.
Kõige mitmekülgsema käsitluse Beria tegevu-
sest sõjajärgsetel aastatel ja eriti 1953. aastal
on kirjutanud A. Avtorhanov oma 1975. aastal
ilmunud raamatus �Stalini surma mõistatus�,
millel on tunnuslik alapealkiri: �Beria vande-
nõu�.6

Jõuliselt tõusis Beria teema esile perestroi-
ka-aegses ajalookirjanduses. Tema tegevus oli
�ajaloo valgeks laiguks�, mida ideoloogiliselt
vabamates oludes üritati värviliseks muuta.
Tõsi, esialgu kirjeldati tema tegevust jätkuvalt
mustades värvides. 1980. aastate teisel poolel
Nõukogude Liidus ilmunud arvukad kirjutised
Beriast valgustavad teda kui esitimukat,
�seksuaalmaniakki�, �stalinlikku monstrumit�
ja nõukogude vägivallaaparaadi juhti. Beria
initsiatiivil läbiviidud reformid kirjutatakse
sageli Hruðtðovi teeneks.7  Tollal ilmunud olu-
lisemad kirjutised Beriast koondas ajaloodok-
tor V. Nekrassov eraldi kogumikku.8  Kuigi sel-
le kogumiku eesmärgiks oli anda ülevaade
Beria �kuritahtlikust tegevusest�, iseloomus-
tasid raamatus avaldatud materjalid (eelkõige
Nekrassovi kirjutis) �stalinlikku monstrumit�
ka stereotüübivabamas valguses.9

1990. aastate venekeelses ajalookirjandu-
ses on Beria tegevuse traditsioonilise käsitle-
mise kõrval esile tõusnud alternatiivne prob-
leemiasetus: Beria kui reformaator? Siinkohal
on silmas peetud eelkõige tema tegevust pä-
rast Stalini surma 1953. aasta märtsist juuni-
ni. Senisest erineva lähenemise aluseks on
olnud eelkõige uute arhiivimaterjalide teadus-
käibesse toomine. Omamoodi murranguks
selles protsessis oli 1953. aasta juuli alguses
toimunud NLKP KK pleenumi (nn Beria plee-
numi) stenogrammi avaldamine 1991. aastal.10

Avaldatud stenogramm tõestas ilmekalt, et
enamik Beria vastu esitatud ametlikke süüdis-
tusi � sealhulgas ka süüdistus riigipöörde
ettevalmistamises � olid alusetud ja väljamõel-
dud. Hilisematel aastatel on avaldatud veelgi
mitmeid Beria tegevust puudutavaid arhii-
vimaterjale.11  Samuti on ilmunud tema poja
Sergo mälestused ja abikaasa Nina kiri12,
Beria kirjad vanglast oma �kaasvõitlejatele�
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(Malenkovile, Molotovile jt).13  Kuid kõige ter-
viklikum ja vääruslikum allikmaterjalide
kogumik Beria tegevusest 1953. aastal ilmus
alles 1999. aastal.14  Mahukasse allikpubli-
katsiooni �Lavrenti Beria. 1953� on koonda-
tud enam-vähem kõik juba varem avaldatud
dokumendid koos mitmete seniavaldamata
materjalidega. Kogumikus on uuesti avaldatud
ka 1953. aasta Beria pleenumi nii korrigeeri-
mata kui ka hiljem sõnavõtjate endi poolt hil-
jem redigeeritud stenogramm.

Viimastel aastatel on Venemaal ilmunud
ka rida uutele allikmaterjalidele tuginevaid
käsitlusi Beria initsiatiivil teostatud ümberkor-
raldustest. Nendest väärivad esmalt esiletoo-
mist B. Starkovi, O. Hlevnjuki ja V. Naumovi ja
J. Þukovi teemakohased artiklid.15  Ka 1999.
aastal ilmunud R. Pihhoja raamatust �Nõuko-
gude Liit: võimu ajalugu 1945�1991� on Beria
tegevusele (eriti 1953. aastal) küllalt palju tä-
helepanu pööratud.16  Kindlasti tuleks siinko-
hal osundada ka P. Sudoplatovi mälestustele
ja tema poja raamatule oma isast.17  1998. aas-
tal avaldas Venemaal N. Rubin küllaltki ma-
huka raamatu �Lavrenti Beria. Müüt ja reaal-
sus�, mis on kirjutatud Beriat täielikult reha-
bilitieerivas võtmes.18  Tegemist ei ole siiski
teadusliku uurimusega, vaid populaarse üle-
vaatega Beria eluloost. Populaarses vormis on
Beria teemat käsitlenud oma raamatutes ka
N. Zenkovitð.19  Lisaks tuleb siinkohal ära mär-
kida mitmeid olulisi uurimusi ja käsiraama-
tuid, mis puudutavad Beria �ihuametkonna�
� julgeolekuorganite � tegevust ja struktuuri
Nõukogude ühiskonnas.20

1990. aastatel on Beria tegevust ka Lääne
ajalookirjanduses arvestataval tasemel uuri-
tud. Kõige põhjalikuma ja asjatundlikuma tee-
makohase käsitluse on kirjutanud Ami Knight,
kes aastatel 1990�1992 töötas ka ise Venemaa
arhiivides ja raamatukogudes.21  Mõistagi on
alles jäänud ka traditsiooniline vaatenurk
Beria tegevusele. D. Volkogonov tunnistab oma
viimases raamatus, et Beria tegevuses olid
mõned �terve poliitika sammud�, kuid
�Lubjanka marssal� ei olnud tema arvates min-
gi reformaator.22

1.2. Probleemi asetus

1953. aasta märtsis tekkinud võimukriis ei ol-
nud erandlik nähtus. Tegelikult oli Venemaa
võimuladvik mitmeid kordi olnud analoogili-
ses olukorras. See oli omakorda tingitud Ve-
nemaa riikluse eripärast, mis läbi sajandite ei
taganud tegusalt toimivat (rääkimata demo-
kraatiast) võimu(trooni)järgsust. Selles mõttes
ei erinenud nõukogudeaegne ühe isiku kesk-
ne võimukorraldus palju tsaariaegsest: valit-
seja surmaga kaasnes peaaegu alati võimukriis
või segadus ühiskonna poliitilises elus. Mee-
nutagem siinkohal Vene impeeriumi rajaja
ning �Isamaa Isa� Peeter I surma ning sellele
järgnenud paleepöörete ajastut Venemaal või
1825. aasta võimuvaakumit, mis viis detsemb-
rimässuni. Samas oli sellele ainuvalitsusliku-
le riiklikule korraldusele omane ühest küljest
pidev varjatud võimuvõitlus valitseja lähikond-
laste hulgas ning teisalt esmapilgul üllatuslik
tunnusjoon � reformimeelsus, kusjuures sa-
geli oli uuenduste ajendiks just valitseja surm.
Nii oli see ka 1953. aastal.

Käesoleva artikli sihiks on vaadelda lähe-
malt Stalini surma järgset sisepoliitilist olu-
korda punaimpeeriumis, keskendudes L. Beria
reformidele 1953. aasta märtsist juunini ning
nende tasalülitamisele. Sealjuures ei ole vaat-
luse alla võetud Beria tollane sise- ja välispo-
liitiline tegevus tervikuna, vaid tema mitme-
palgelise reformipoliitika üks tahk � �uus rah-
vuspoliitika� eelkõige nendes liiduvabariiki-
des. Beria �uue rahvuspoliitika� põhisisuks oli
kohaliku rahvuskaadri jõuline edutamine juh-
tivatele kohtadele.

Artikli esimeses osas võetakse lähema vaat-
luse alla Beria rahvuspoliitilise tegevuse põ-
hiprintsiibid Ukraina NSV ja Valgevene NSV
läänepiirkondades ning Leedu NSV-s ja Läti
NSV-s. Uurimuse teine osa on tervikuna pü-
hendatud Eesti sündmuste käsitlemisele rõ-
huasetusega siseministeeriumi liinis tehtud
ümberkorraldustele 1953. aasta kevadel. Lähe-
malt käsitletakse Eesti NSV siseministeeriu-
mis toimunud kaadri- ja struktuurimuutusi
ning osaliselt nende ümberkorralduste järel-
kajasid. Võimaluse korral tuuakse näiteid teis-

Tõnu Tannberg �Lubjanka marssal� impeeriumi äärealasid reformimas I



25

test valdkondadest ja püütakse osaliselt vas-
tata ka küsimusele � milline oli Eesti NSV koht
Beria �uues rahvuspoliitikas�?

Käsitlus tugineb eelkõige viimastel aasta-
tel Venemaal avaldatud allikmaterjalidele ja
uudsetele uurimustele ning paljuski ka arhii-
vimaterjalidele. Tegemist on eelkõige EKP ja
tollase Eesti NSV siseministeeriumi dokumen-
tidega, mis on tallel Riigiarhiivis ja ei ole seni
uurijate poolt eriti kasutamist leidnud.

2. Beria märgukirjade koostamine

Eespool tõdesime, et L. Beria algatusel hak-
kas Kreml 1953. aasta kevadel kardinaalselt
muutma senist poliitikat impeeriumi rahvus-
vabariikide suhtes. �Uus kurss� rahvuspoliiti-
kas leidis esialgu oma väljundi siseministri
eestvedamisel koostatud märgukirjades, mis
puudutasid eelkõige aastatel 1939�1940 Mosk-
va poolt annekteeritud territooriume � Ukrai-
nat, Valgevene ja Baltikumi. Seega fokuseeris
Beria esmalt oma tähelepanu nendele piirkon-
dadele, kus sõjajärgsetel aastatel jätkus relvas-
tatud vastupanu Nõukogude okupatsioonile.

Märgukirjad pidid välja tooma kohalike lii-
duvabariikide julgeolekuorganite tegevuse
puudused ja vead sõjajärgsetele aastatel. Mär-
gukirjade jaoks vajalike andmete kogumisega
(eelkõige Leedu ja Ukraina puhul) tegelesid
Beria poolt selleks volitatud isikud NSVL sise-
ministeeriumi keskaparaadist. Sellele osundab
ka P. Sudoplatov, kes oma mälestustes kirjutab,
et ta oli üks neist, kellele Beria tegi ülesandeks
koostada üksikasjalikud märgukirjad julgeole-
ku- ja parteiorganite poolt teostatud vigadest
võitluses vastupanuliikumisega Leedus ja Uk-
rainas.23  Nimetatud kaks Nõukogude liiduva-
bariiki � Leedu ja Ukraina NSV � olidki esime-
sed, mille kohta hakati märgukirju koostama.

2.1. Leedu

Esmalt valmis märgukiri Leedu NSV sisemi-
nisteeriumi tegevuse kohta. Beria esitas selle
oma võimukaaslastele � NLKP KK Presiidiumi
liikmetele � tutvumiseks 8. mail 1953. aastal.24

Leedu märgukirja koostamine (ja selleks vaja-
like andmete kogumine) oli alanud juba 1953.
aasta varakevadel.

Leedu NSV siseminister P. Kondakov tea-
tas hiljem Beria �süüasja� puhul tunnistusi
andes, et teda kutsuti selles küsimuses Mosk-
vasse 1953. aasta aprillis.25  Beria küsitles
Kondakovi eesmärgiga saada andmeid eelkõi-
ge Leedu KP aparaadi eri tasandite töötajate
rahvusliku koosseisu kohta. Beria olevat
Kondakovilt ka otse küsinud: kes tema arva-
tes võiks asendada Leedu KP KK esimest sek-
retäri A. Snieèkust? Leedu siseminister olevat
enda sõnul kõiki kolleege partei liinis ja ka
esimest sekretäri positiivselt iseloomustanud.
Beria aga olevat selle peale tõsiselt vihastanud
ning iseloomustanud Kondakovi kui �paguni-
tes ametnikku�, kes oma tööga toime ei tule
ja seetõttu ka ametist peatselt vabastatakse.

Beria andis Kondakovile korralduse Vilniu-
sesse tagasi lennata ja hakata Lubjankale vaja-
likku andmestikku koguma, mis tuli märgu-
kirjaks vormistatuna kolme päeva möödudes
Moskvasse saata. Koos Kondakoviga saadeti
Vilniusesse ka NSVL siseministeeriumi 4. va-
litsuse ülem N. Sazõkin.26 Ta viibis Leedus
incognito ülesandega kontrollida Beria üles-
ande täitmist. Beria ei jäänud Leedus koosta-
tud �küllaltki enesekriitilise märgukirjaga�
rahule ja Leedu siseministri asetäitja L. Marta-
vièiuse27  sõnul sõimas koostajad (Kondakov,
Martavièius, Galjavièius28 ) �kõige madalama
sõimuga� läbi.29  Beria arvates varjas Leedu
siseministeerium tegelikku olukorda ja oleks
pidanud esitama tõepärased andmed massi-
lise vastupanuliikumise, repressioonide ula-
tuse, katoliku kiriku mõjust ühiskonnas jms
probleemide kohta.

Moskva suunistel tehti märgukiri Beria
asetäitja B. Kobulovi poolt ümber. See doku-
ment moonutas Kondakovi sõnul liiduvabarii-
gi tegelikke olusid.30  Hoolimata sellest kirju-
tas sellele uuele märgukirjale alla ka Leedu
NSV siseministeeriumi juhtkond. Leedu KP
juht A. Snieèkus tõdes hiljem, et sisemi-
nisteeriumi juhtkond oli sunnitud sellele
�provokatsioonilisele märgukirjale� alla kirju-
tama.31
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2.2. Ukraina

Leedu märgukirja koostamisega paralleelselt
tegeldi Lubjankal ka Ukraina küsimusega, kus-
juures rõhuasetus oli eelkõige Lääne-Ukraina
sisepoliitilisele olukorrale.

Moskvale vajalike andmete kogumine al-
gas Ukrainas 1953. aasta märtsis-aprillis. Paar
nädalat pärast Stalini surma � 19. märtsil 1953
� toimus Beria juures nõupidamine, millel aru-
tati operatiivolukorda Ukraina läänepiirkon-
dades. Ettekande tegi Ukraina NSV endine jul-
geolekuministri asetäitja P. Ivaðutin. Tema sõ-
nul oli olukord Lääne-Ukrainas normaliseeru-
nud ja kontrolli all, kuna partei- ja nõukogude
töötajad võivad rahulikult ringi liikuda ning
operatiivarvel olevat tühisel arvul metsaven-
dade salku. Beria ei jäänud Ivaðutini seletus-
tega rahule ning oli veendunud, et �MGB or-
ganid töötavad äärmiselt ebarahuldavalt�. Ta
andis korralduse välja vahetada kõik oblastite
siseasjadevalitsuste ülemad ning käskis oma
asetäitjal � B. Kobulovil � ette valmistada vas-
tav märgukiri. See pidi iseloomustama julge-
oleku- ja parteiorganite senist ebarahuldavat
tööd võitluses vastupanuliikumisega ning
osundama abinõudele, mis tuli tarvitusele
võtta olukorra parandamiseks. Kõnealuse
koosoleku ajal olevat Beria ka koosolijate juu-
resolekul helistanud Ukraina KP KK sekretäri-
le L. Melnikovile ja talle teravas toonis ette
heitnud ebarahuldavat partei-poliitilist tööd
Ukraina NSV lääneoblastites.32

19. märtsi nõupidamine oligi avalöögiks
Lääne-Ukraina sisepoliitilist olukorda puudu-
tava märgukirja koostamisel. Sellele järgnes
juba konkreetsete andmete kogumine. 1953.
aasta aprillis andiski Beria poolt Ukraina NSV
siseministriks nimetatud P. Meðik lääneoblas-
tite siseasjadevalitsuste ülematele korralduse
lühikese ajaga koguda kokku täpsed andmed
parteiorganisatsioonide juhtivkoosseisu rah-
vusliku päritolu kohta ning tuua välja partei-
organite tegevuse puudujäägid kõigis valdkon-
dades, alates majandusest ja lõpetades harit-
laskonnaga. Samuti nõuti informatsiooni uk-
raina keele kasutamise kohta haridusasutus-
tes ja ajakirjanduses.33  Ukraina NSV sisemi-
nister Meðik nõudis Lvovi oblasti siseasjade-

valitsuse ülemalt kindralleitnant T. Strokatðilt
ka oblasti kahe mahajäänuma kolhoosi foto-
sid, et nendega tõestada kolhoosikorra arme-
tust.34

Andmete kogumine Moskva tarbeks pidi
toimuma ilma parteiorganeid teavitamata.
Kuid tollane Lvovi oblasti siseasjadevalitsuse
ülem Strokatð informeeris Meðiku korraldu-
sest oblasti parteijuhti Z. Serdjukki, kes oma-
korda teatas sellest ka Ukraina KP KK sekretä-
rile L. Melnikovile. Kuid juba samal päeval
helistas Strokatðile Moskvast Beria, kes tegi
talle selgeks, et parteiorganite informeerimi-
ne oli suur viga. Lisaks teatas Beria, et vajadu-
sel muudab ta Strokatði �laagritolmuks�.35

Ukraina NSV lääneoblastite ja Leedu NSV
olukorda puudutavate märgukirja tekstidega
ei ole artikli autoril kahjuks olnud võimalust
tutvuda, kuid refereeringute järgi kritiseeriti
neis julgeolekuorganite ebarahuldavat tööd
vastupanuliikumise tasalülitamisel, tauniti
nõukogude võimu põhjendamatut repressiiv-
poliitikat, osundati rahvuskaadri nõrgale esin-
datusele partei- ja nõukogude organites ning
liiduvabariigi juhtkondade tegevuse puudus-
tele ideoloogiatöös.

2.3. Valgevene ja Läti

1953. aasta juuni esimesel poolel koostati ana-
loogilised märgukirjad Läti NSV ja Valgevene
NSV (eelkõige lääneoblastite) olukorra kohta.
Ka Valgevene puhul koguti märgukirja jaoks
vajalikku informatsiooni sarnaselt Leedu ja
Ukrainaga. Beria tegi sellekohase korralduse
siseminister M. Baskakovile, kes hoolimata
keelust teavitas sellest Valgevene KP KK sek-
retäri N. Patolitðevi. Lisaks olevat siseminis-
ter Baskakov esialgu ka keeldunud nõutud
märgukirja kirjutamast, mille peale ta kutsuti
Moskvasse ja sunniti seda tegema.36

Valgevene NSV olukorda puudutava mär-
gukirja saatis Beria NLKP KK Presiidiumile
läbivaatamiseks 8. juunil 1953.37 Märgukirja
sissejuhatavas osas tõdetakse, et Valgevene
siseministeeriumi kaader on �valgevenelas-
tega ebarahuldavalt komplekteeritud�, ning
tuuakse tõestuseks ka rida arvandmeid. Beria
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teavitas oma kaaslasi NLKP KK Presiidiumis,
et Valgevene NSV siseministeeriumi 22 osa-
konnajuhatajast on vaid 7 valgevenelased. Mi-
nisteeriumi keskaparaadis rakendatud 143 juh-
tiva operatiivtöötaja seas oli valgevenelasi 37,
1921 operatiivtöötajast 661 ja 125 uurijast 33
olid kohaliku päritoluga. Analoogilised and-
med toodi märgukirjas ka Valgevene NSV ob-
lastite ja rajoonide tasandite kaadri kohta.
1953. aasta kevadel töötas Valgevene NSV si-
seministeeriumi struktuuris 173 rajooni sise-
asjadevalitsuse ülemat, kellest üksnes 33 olid
valgevenelased. Eraldi on analüüsitud ka
Valgevene 6 lääneoblasti siseasjade organite
töötajate rahvuslikku koosseisu. Toodud and-
mete alusel olid nende piirkondade siseasjade
organid komplekteeritud peaaegu täielikult �
juhtivtöötajate osas ligi 98 % ulatuses �
muulastega.

Beria märgukiri ei piirdunud üksnes sise-
ministeeriumi probleemide esiletoomisega.
Kirjas tõdetakse, et sisuliselt analoogiline on
olukord rahvuskaadriga ka partei ja nõukogu-
de asutustes: 1757 lääneoblastite parteitööta-
jast olid kohalikku päritolu (antud juhul: pä-
rit samadest lääneoblastitest ehk lääneukrain-
lased) vaid 121 inimest. Beriat ei rahuldanud
ka Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutuste
õppejõudude ning teadlaste rahvuslik koosseis
ega venekeelne asjaajamine liiduvabariigi ame-
tiasutustes. Beria nägi kujunenud olukorrast
väljatulekuks ühte lahendust � võimalikult
ulatuslikku rahvuskaadri edutamist juhtivate-
le kohtadele. Ta teatas, et siseministeeriumi
liinis on juba otsustatud vabastada ametist
senine siseminister M. Baskakov ning tema
asemele nimetada valgevenelane M. Detðko
koos rahvuskaaslastest asetäitjatega (V. Poli-
tiko, I. Voronovitð, I. Stelmahh). Beria teavitas
oma kaaslasi, et juba on tarvitusele võetud abi-
nõud Valgevene NSV siseministeeriumi komp-
lekteerimiseks rahvuskaadriga. Kuid kohaliku
kaadri edutamisest üksnes siseministeeriumi
liinis jäi Beria arvates väheseks. Ta tegi ette-
paneku vabastada ametist ka Valgevene KP KK
sekretär N. Patolitðev ja määrata ta asemele
valgevenelane M. Zimjanin. Mõistagi tähendas
see seda, et kohaliku kaadri edutamine pidi
toimuma ka partei- ja nõukogude organites.38

Valgevenega analoogiline märgukiri koos-
tati ka Läti NSV kohta, kuid siinjuures oli te-
gemist ühe äärmiselt olulise eripäraga: Läti
märgukirja valmistas presiidiumi jaoks ette ja
esitas teistele tutvumiseks mitte Beria, vaid
hoopis Hruðtðov.39

3. Kremli otsused ja nende
ellurakendamine

Beria initsiatiivil koostatud ja NLKP KK Presii-
diumile saadetud märgukirjad ei jäänud liht-
salt informatiivseteks dokumentideks. Nende
märgukirjade alusel võeti Kremlis vastu konk-
reetsed otsused, mis omakorda ei jäänud pa-
berile � neid hakati ka kiiresti ellu rakenda-
ma. See sai paljuski võimalikuks tänu sellele,
et tollase Nõukogude Liidu kõrgemas juhtkon-
nas olid otsustajad ning elluviijad ühed ja sa-
mad isikud.

Beria märgukirjad tulid arutlusele NSVL-i
kõrgemas võimuladvikus � NLKP KK Presiidiu-
mis. Partei tipmine võimuorgan � presiidium
� oli Stalini nõudel moodustatud 1952. aastal
varasema kommunistliku partei poliitbüroo
asemele.40  Stalini surma järel � 6. märtsil �
1953. aastal muudeti senine 36-liikmeline (25
liiget ja 11 liikmekandidaati) NLKP KK Presii-
dium �suurema operatiivsuse tagamiseks juht-
konnas� 14-liikmeliseks: sinna kuulus 10 lii-
get41  (Beria, Bulganin, Voroðilov, Kaganovitð,
Malenkov, Mikojan, Molotov, Pervuhhin,
Saburov, Hruðtðov) ja 4 liikmekandidaati
(Bagirov, Melnikov, Ponomorenko, Ðvernik).42

Kõige tähtsamad küsimused arutati läbi eel-
kõige just presiidiumi liikmete poolt, kes üht-
aegu teostasid ka täidesaatvat võimu kõige
kõrgemal tasemel. Ministrite Nõukogu esime-
heks sai Stalini surma järel G. Malenkov ning
tema esimeste asetäitjate ja ministritena te-
gutsesid Beria (siseminister), Molotov (välis-
minister), Bulganin (kaitseminister) ja minist-
riportfellita Kaganovitð. Ka teised presiidiumi
liikmed olid ministrid.43  Seega oli reaalne või-
mukese just NLKP KK Presiidium, mille liik-
med 1953. aasta mais-juunis arutasid kõige
tähtsamaid küsimusi, võtsid vastu otsused ja
käivitasid ühtaegu ka nende ellurakendamise
protsessi.
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3.1. Vastuvõtmine

Pärast Leedu ja Lääne-Ukraina märgukirjade
esitamist NLKP KK Presiidiumile algasid ette-
valmistused vastavate otsuste vastuvõtmiseks.
Siinkohal on oluline rõhutada, et mõlema
märgukirja vormiline ettekääne oli arutada
liiduvabariikide siseministeeriumide eba-
rahuldavat tegevust vastupanuliikumise ma-
hasurumisel. Arutelu sisuline aspekt aga oli
hoopis laiem: hinnang anti Leedu NSV ja Uk-
raina NSV juhtkondade tegevusele tervikuna.

Beria initsiatiivi Leedu ja Ukraina küsimu-
ses toetasid jõuliselt tema kaaslased presiidiu-
mis ning koos otsustati, et mõlema liiduvaba-
riigi sisepoliitilise olukorra kohta koostatakse
ühine määruse projekt. Selle pidi kolme päe-
va jooksul ette valmistama NLKP KK sekreta-
riaat. 20. mail arutatigi presiidiumis uuesti
Leedu ja Ukraina sisepoliitilist olukorda puu-
dutavat otsuseprojekti.44  Presiidiumi liikmed
kiitsid heaks Beria poolt rakendatud abinõud
Leedu NSV ja Ukraina NSV siseministeeriumi-
de töö ümberkorraldamiseks. Seega aktseptee-
riti Beria ametkonna survel läbiviidud kaadri-
muudatused Ukraina NSV ja Leedu NSV sise-
ministeeriumides. Samuti otsustati sel päeval,
et mõlemad Beria märgukirjad lisatakse pre-
siidiumi protokolli juurde lisadena. Presiidium
tegi Malenkovile, Beriale, Hruðtðovile, Kaga-
novitðile, Suslovile, Pospelovile ja Ðatalinile
ülesandeks koos Ukraina NSV ja Leedu NSV
juhtkondadega ette valmistada vastavad NLKP
KK Presiidiumi otsuse projektid.45 Selle sisse-
juhatavas osas tõdeti, et ebarahuldava olukor-
ra Leedus ja Ukraina läänealadel põhjustasid
�partei- ja nõukogude organite poolt teostatud
vead ja moonutused poliitilises ja organisat-
sioonilises töös ja kolhoosikorra juhtimisel�.
Nõukogude võimu väär poliitika väljendus ka
õigustamatus �karistusmeetmete ja repres-
sioonide rakendamises�.46

Lõplikult kiideti Beria initsiatiiv heaks pre-
siidiumi 26. mai istungil, mil võeti vastu ran-
gelt salajased otsused �Leedu NSV küsimused�
ja �Ukraina NSV lääneoblastite küsimusi�47

Ukraina lääneoblastite küsimuste arutelul võt-
sid sõna presiidiumi liikmetest (sõnavõtu jär-
jekorras): Hruðtðov, Kaganovitð, Mikojan, Beria

ja Malenkov ning liiduvabariigi juhtkonnast
parteijuht L. Melnikov, ministrite nõukogu
esimees D. Korotðenko, teine sekretär A. Kiri-
tðenko, Ukraina NSV endine välisminister ja
dramaturg A. Korneitðuk ja ministrite nõuko-
gu esimees L. Korinijets.48  Leedu NSV küsi-
muse arutelul sai kõigepealt sõna parteijuht
A. Snieèkus, siis Beria, Kaganovitð, Mikojan,
Leedu NSV Ministrite Nõukogu esimees
M. Gedvilas, Hruðtðov ja lõpuks Malenkov.49

Valgevene NSV ja Läti NSV sisepoliitilist
olukorda arutas presiidium 12. juunil. Presii-
diumi istungil asetleidnud arutelul Valgevene
küsimuses osalesid Beria, Voroðilov, Hruðtðov,
Molotov ja Malenkov.50 Valgevene NSV (ja
ilmselt ka Läti NSV) juhtkonda tõenäoliselt
enam üldse kohale ei kutsutud. Presiidium
võttis vastu kaks otsust: �Valgevene NSV
küsimused� ja �Läti NSV küsimused�.51

1953. aasta mai lõpus-juuni alguses NLKP
KK Presiidiumi poolt vastuvõetud otsused olid
oma sisult, ülesehituselt ja eesmärgi püstitu-
se poolest sarnased, kuid mitte kokkulange-
vad. Leedu ja Ukraina olukorda käsitlevad ot-
sused olid küllaltki mahukad ja informatiiv-
sed dokumendid. Valgevene (tõenäoliselt ka
Läti) otsus seevastu oli tunduvalt napisõnali-
sem ja deklaratiivsem.

3.2. Otsuste põhisisu

Presiidiumi otsustega52 tunnistati aastatel
1939�1940 inkorporeeritud aladel seni teos-
tatud �leninlik-stalinlik rahvuspoliitika� ühe-
mõtteliselt ebaõnnestunuks ja sealjuures vee-
retati peamine süü kohalikele partei- ja julge-
olekuorganitele. NLKP KK Presiidiumi otsused
konstateerisid, et sisepoliitiline olukord Uk-
raina NSV lääneoblastites ja Leedu NSVs on
ebarahuldav. Presiidiumi otsuse �Leedu NSV
küsimus� esimene punkt kõlas: �Tunnistada
Leedu KP KK ja Leedu NSV Ministrite Nõukogu
tegevus nõukogude võimu kindlustamisel
vabariigis ebarahuldavaks.� Moskva (resp. Beria)
arvates tuli lõpetada kõikvõimalikud rahvus-
poliitika moonutused, mis �kujundavad elanik-
konnas väära ettekujutuse nõukogude võimu
poliitikast rahvusvabariikide majanduslikust,
poliitilisest ja kultuurilisest arengust... .�
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Leedu NSV ja Ukraina NSV juhtkonna se-
nise poliitika ebaõnnestumiste põhjustena tõi
Moskva välja põhjendamatu repressiivpoliiti-
ka teostamise, muukeelse kaadri domineeri-
va rolli partei- ja julgeolekuorganites, liiduva-
bariikide kohalike eripärade eiramise, venes-
tamise ja primitiivse ideoloogiatöö.

26. mail 1953 vastuvõetud otsused koos-
nesid kahest osast: sisepoliitilist olukorda kir-
jeldavast üldisest sissejuhatusest ja konkreet-
setest otsuspunktidest. Mõlemas otsuses tõu-
sevad esile kaks keskset süüdistust Leedu ja
Ukraina juhtkondade aadressil:

1. rahvuskaadri vähene koolitamine ja
edutamine juhtivatele kohtadele;

2. suutmatus toime tulla vastupanuliiku-
misega.

Moskva arvates oli just muukeelse kaadri
juhtroll kohalikes võimuorganites elanikkon-
na üheks peamiseks rahulolematuse põhju-
seks. NLKP KK Presiidiumi andmetel oli Lää-
ne-Ukraina 311 oblasti, linna ja rajooni partei-
organisatsioonide juhi hulgas ainult 18 lääne-
ukrainlast. Tõsise kriitika alla langes ka Uk-
raina NSV senise juhtkonna suhtumine Lää-
ne-Ukraina intelligentsi. Lubamatuks peeti
olukorda, kus lääneoblastite kõrgkoolide õp-
pejõudude hulgas on üksikud kohaliku harit-
laskonna esindajad, mistõttu enamikke eriala-
sid saab omandada üksnes vene keeles.

Leedut puudutav otsus juhtis tähelepanu
sarnasele olukorrale. Tõdetakse, et Leedu NSV
Ministrite Nõukogu neljast asetäitjast kolm on
venelased ning Leedu KP KK 15 osakonnaju-
hatajast vaid 7 on leedulased. Muukeelse kaad-
ri osatähtsus oli eriti suur endises Leedu NSV
riikliku julgeoleku ministeeriumis, kus 17 osa-
konnajuhataja seas oli vaid üks leedulane ning
87 ministeeriumi rajooniosakonna ülemast 9
ja 85 miilitsa rajooniosakonna ülemast 10 olid
kohalikud. Samuti osundatakse sellele, et Lee-
du 92 sovhoosi direktorist 27 ja 132 masina-
traktorijaama ülemast 53 olid leedulased. 26.
mai otsuses Leedu kohta on ühemõtteliselt
fikseeritud, et võimuesindajate kohaliku kee-
le, kultuuri ja olme mittetundmine �rasken-
dab võimu lähendamist massidega� ning �toi-
dab venevastast propagandat�. Ka 12. juunil
vastuvõetud otsus Valgevene lääneoblastite

kohta osundas (konkreetseid arvandmeid too-
mata) esmase vajakajäämisena just kohaliku
kaadri vähesele esindatusele kõikide tasandi-
te võimuorganites.

Teravalt kritiseerisid otsused ka Leedu NSV
ja Ukraina NSV juhtkondade tegevust vastu-
panuliikumise mahasurumisel üksnes repres-
sioonide abil. Ukraina läänealasid puudutavas
otsuses osundati, et aastatel 1944�1952 rep-
resseeriti seal kuni 500 000 inimest, kellest
rohkem kui 134 000 arreteeriti, 153 000 hukku-
sid ja üle 203 000 lääneukrainlase küüditati.
Leedu NSV aga langes aastatel 1944�1952 rep-
ressioonide ohvriks üle 270 000 inimese
ehk ligi 10 % liiduvabariigi elanikkonnast.
NLKP KK Presiidium konstateeris, et vastupa-
nuliikumisel on Leedus sügavad juured ja ar-
vestatav toetuspind elanikkonna seas. Leedu
juhtkonna peamine viga võitluses vastupanu-
liikumisega oli Moskva arvates selles, et
�kodanlik-natsionalistliku põrandaalause lik-
videerimise tähtis asi� delegeeriti üksnes
julgeolekuorganitele, kes püüdsid seda teha
eelkõige tuginedes massirepressioonidele ja
sõjajõu kasutamisele.

Leedu juhtkonda süüdistati ka katoliku
kiriku mõju alahindamises ja abitus ateistli-
kus selgitustöös. Samuti tauniti katoliku kiri-
ku suhtes rakendatud vägivalda ja viidati ad-
ministreerimise vohamisele partei- ja nõuko-
gude võimuorganites.

Ukraina ja Valgevene lääneoblastite sisepo-
liitilise olukorra pingestumise ja elanikkonna
rahulolematuse olulise põhjusena osutati vas-
tavates presiidiumi otsustes möödalaskmis-
tele kolhoosikorra ülesehitamisel. Moskva
taunis kehtivat maksusüsteemi maal, mis ei
�arvesta kolhooside ja elanikkonna majandus-
likku olukorda� ning leidis, et liiduvabariiki-
de partei- ja nõukogude organid ei ole suut-
nud tagada kolhoosikorra loodetud edenemist.

3.3. Otsuste direktiivne sisu

Presiidiumi otsused kohustasid Ukraina ja
Leedu kohalikke võimuorganeid olukorra
parandamiseks kiiresti rakendama tõhusaid
meetmeid. Ukraina puhul peeti nende meet-
mete rakendamist �üleriiklikult tähtsaks
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poliitiliseks ülesandeks� ning Leedu otsuses
tõdeti, et tõhusate abinõude mitterakendami-
ne võib üldse ohtu seada nõukogude võimu
püsimise nimetatud liiduvabariigis.

Kremli arvates tuli olukorra parandamiseks
mõlemas liiduvabariigis:

1. lõpetada senine põhjendamatu ja mas-
siline vägivallapoliitika ning ametiasutustes
igapäevaselt ettetulev administreerimine;

2. läbi viia põhjalik kaadrivahetus partei-
ja nõukogude organite kõigil tasanditel, edu-
tades juhtivatele kohtadele kohalikku kaadrit;

3. juurutada kohalik keel liiduvabariigi
ametlikus asjaajamises, arvestades ka väikse-
mate vähemusrahvuste huvidega (nt poola
keele kasutamine Leedus);

4. välja töötada konkreetsed abinõud kol-
hoosikorra tugevdamiseks.

NLKP KK Presiidiumi otsus kohustas Lee-
du parteiorganisatsiooni lühikese ajaga ette
valmistama ja läbi viima rahvuskaadri eduta-
mise juhtivatele kohtadele. Loobuda tuli vää-
rast praktikast, et liiduvabariigi ministrite
nõukogu esimehe asetäitja ja eri tasandite
parteikomiteede teised sekretärid olid muu-
lased. Rahvuskaadri edutamise nõue kehtis ka
kolhooside, sovhooside ja masina-traktorijaa-
made esimeeste/juhatajate ametisse nimeta-
misel. Kaadrivahetuse käigus vabanenud no-
menklatuursetel kohtadel olnud leedu keelt
mitteoskavad partei- ja nõukogude võimuor-
ganite ametnikud tuli kutsuda NLKP KK käsu-
tusse. Leedukeelne asjaajamine tuli kehtesta-
da kõikidel võimutasanditel.

Ukraina otsuses kohustati tähelepaneliku-
malt suhtuma Lääne-Ukraina intelligentsi ning
tagama lääneukrainlaste piisava esindatuse
Ukraina KP KK-s ja Ministrite Nõukogus. Nii
Ukraina kui ka Leedu puhul rõhutati eraldi
punktina vajadust lühikese aja jooksul likvi-
deerida mõlemas liiduvabariigis igasugune
vastupanuliikumine.

Osundatud direktiivsete abinõude ellura-
kendamiseks tuli kokku kutsuda kohalikud
parteipleenumid ülesandega arutada Moskva
suuniseid (ja Beria märgukirju) ning nende
alusel välja töötada üksikasjalikud abinõud

presiidiumi ostuste ellurakendamiseks. Lee-
du NSV juhtkond pidi konkreetsed meetmed
esitama kuu aja jooksul NLKP KK Presiidiumi-
le kinnitamiseks. Ukraina NSV juhtkonnale
anti selleks aega poolteist kuud.

Ukraina ja Valgevene olukorda puudutavad
otsused nägid ette ka liiduvabariikide partei-
juhtkondade väljavahetamise. Leedu otsus
seevastu ei näinud ette mingeid personaalseid
muudatusi liiduvabariigi juhtkonnas.

3.4. Tausttegurid

NLKP KK Presiidiumis vastuvõetud otsuseid
tuleb vaadelda Beria reformipoliitika kui ter-
viku kontekstis.53  Suhtumise muutumine rah-
vusvabariikidesse � �uus rahvuspoliitika� � oli
üks osa sellest reformipoliitikast ja sellest as-
pektist lähtudes tuleks kindlasti osundada
paarile sise- ja välispoliitilisele tausttegurile.

Sisepoliitilise arengu seisukohalt on oluli-
ne osundada tõsiasjale, et ülaltoodud Lääne-
Ukraina, Lääne-Valgevene, Leedu ja Läti suh-
tes rakendatavaid põhimõtteid tuli Kremli ar-
vates silmas pidada mitte üksnes aastatel
1939�1940 vallutatud aladel, vaid ka teistes
liiduvabariikides. Nende piirkondade sisepo-
liitiline olukord oli tähelepanu keskmes eel-
kõige seetõttu, et Lääne-Ukrainas, Lääne-Val-
gevenes ja Baltikumis jätkus aktiivne vastupa-
nuliikumine Nõukogude okupatsioonile.
Kremli 1953. aasta hiliskevadised otsused te-
gelikult tunnistasid tõsiasja, et nõukogude
võimu kehtestamine nendes piirkondades ei
olnud veel lõppenud. Moskva andis endale
aru, et massilise vägivalla kasutamine ei ol-
nud andnud loodetud tulemusi. Teistes liidu-
vabariikides oli igasugune sisemine vastupa-
nu juba tasalülitatud ja seetõttu polnud vaja
ka olukorra parandamiseks mingeid direktiiv-
seid otsuseid vastu võtta. Samas aga laienesid
Beria �uue rahvuspoliitika� põhimõtted suu-
remal või vähemal määral ka teistele liidu-
vabariikidele.

Moskva rahvuspoliitika kursimuutusel oli
1953. aasta kevadel kindlasti ka välispoliitiline
taust. Beria hakkas pärast Stalini surma aktiiv-
selt tegutsema mitte üksnes sisepoliitikas,

Tõnu Tannberg �Lubjanka marssal� impeeriumi äärealasid reformimas I



31

vaid samuti välispoliitikas. Ta kritiseeris tera-
valt Moskva senist poliitikat Ida-Euroopas ning
püüdis oma kanaleid pidi sondeerida pinda,
leidmaks lahendusi mitmetele välispoliitilis-
tele sõlmprobleemidele. Kõige laiema kõlapin-
naga oli Beria initsiatiiv tollase Saksa DV suh-
tes, kus ta tegi ettepaneku üldse loobuda sot-
sialismi ülesehitamisest.54

Käesoleva artikli teema seisukohalt on aga
oluline, et Beria süüdistused Ida-Euroopa rii-
kides Moskva poolt tehtud vigadest langesid
paljuski kokku NLKP KK Presiidiumi otsustes
esiletoodud möödalaskmistega Baltikumis,
Lääne-Ukrainas ja Lääne-Valgevenes. Mõista-
gi oli iga Ida-Euroopa riigi puhul tegemist kül-
laltki eripalgelise sisepoliitilise olukorraga,
kuid Beria arvates oli Moskva senine repres-
sioonidele, kohalike eripärade eiramisele ning
unifitseerimisele suunatud poliitika vähevil-
jakas. Tundub, et Beria pikem võimulolek oleks
kaasa toonud üpris kardinaalseid kursimuu-
tusi ka Idabloki riikide suhtes. Sellest anna-
vad selgelt tunnistust 1953. aasta juuni kes-
kel (14.�16.06) Moskvas toimunud läbirääki-
mised Ungari kommunistliku partei juhtide-
ga. Moskva �seltsimeeste� terav kriitika pani
aluse tõsistele muutustele Ungari poliitilises
elus.55

Siinkohal võiks viidata ka tollase NSVL
siseministeeriumi kontrollinspektsiooni ja
eriülesannete osakonnaülema asetäitja
A. Kobulovi sõnadele 1953. aasta juunis:
�Te ei kujuta endale ette, millised õigused on
Berial. Ta murrab otsustavalt kõik vanad suh-
ted mitte üksnes meie maal, vaid ka rahva-
demokraatiamaades.�56

3.5. Ellurakendamine

Beria hakkas oma eesmärke rahvuspoliitika
vallas realiseerima eelkõige kolmel erineval
tasandil.

(1) Esmalt asus ta tegutsema oma amet-
konna � siseministeeriumi � raames, teosta-
des põhjaliku kaadrivahetuse alul Moskvas
keskaparaadis57 ja siis enamikes liiduvabarii-
kides, eelkõige aga Ukrainas, Valgevenes ja
Baltikumis. Siseministeeriumi liinis sai ta

tegutseda suhteliselt isepäiselt, kontrollima-
tult ning parteiaparaadist sõltumatult. 1953.
aasta juunis oli Moskvas siseministeeriumis
endisele Ukraina NSV siseministrile ja Lvovi
siseministeeriumi oblastivalitsuse ülemale sel-
gesõnaliselt teatatud: �Te ei arvestanud seda,
et MVD etteotsa on tulnud Beria, ja seda, et
nüüd ei ole MVD organid enam sellises sõltu-
vuses parteiorganitest�.58

1953. aasta märtsis hakkas L. Beria uuen-
dama ka liiduvabariikide siseministeeriumide
juhtkonda. Esimesena pandi ametisse Ukrai-
na NSV siseministeeriumi juhtkond. 16. märt-
sil sai Ukraina NSV siseministriks Beria lähi-
kondlane P. Meðik koos asetäitja S. Milðtei-
niga.59 21. märtsil vabastati kindralmajor
A. Kotslaviðvili Gruusia NSV siseministri ame-
tikohalt ning asendati kindralmajor V. Kakuts-
jaga.60 Kahe päeva pärast aga nimetati ametis-
se hulgaliselt liiduvabariikide ja autonoomse-
te liiduvabariikide siseministrite asetäitjaid.
Läti NSV siseministri asetäitjateks said alam-
polkovnikud A. Sieks ja M. Ljakiðev. Leedu
NSVs nimetati samadele ametikohtadele pol-
kovnikud Leonardas Martavièius ja Ilja Poèkai.
Sama käskkirjaga nimetati ametisse ka arvu-
kalt kraide ja oblastite siseministeeriumi
valitsuste osakonnajuhatajate asetäitjaid.61

1953. aasta märtsi lõpupäevadel aga nimetati
ametisse enamike liiduvabariikide ja auto-
noomsete liiduvabariikide siseministeeriumi-
de ning kraide ja oblastite siseasjade valitsus-
te kaadrite ülemad. Läti NSV siseministeeriu-
mi kaadrite ülemaks sai alampolkovnik
Allabert, Leedus major Zalipajev.62 Märtsi
viimasel päeval nimetati ametisse veel arvu-
kalt uusi siseministeeriumi töötajaid. Lätis ja
Leedus määrati ametisse oblastite siseasjade
valitsuste ülemad.63 4. aprillil 1953. aastal
määrati teenistusse enamike oblastite siseas-
jade valitsuste (sh Läti ja Leedu) ülemate ase-
täitjad.64

6. aprillil nimetas Beria ametisse Valgevene
siseministri asetäitjateks polkovnik M. Detðko
ja alampolkovnik A. Perepelitsõni ning rida
teisi töötajaid teistes liiduvabariikides ja auto-
noomsetes vabariikides.65 10. aprillil leidis aset
Gruusia NSV siseministeeriumi juhtkonna uus
väljavahetamine. Ministriks sai Beria lähikond-
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lane V. Dekanozov ja tema asetäitjateks kind-
ralleitnant G. Karanadze ja kindralmajor A.
Kotsliaðvili. Senine minister V. Kakutðja nime-
tati Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonna vastu-
luurevalitsuse ülemaks.66

1953. aasta mais jõudis järg Balti liiduva-
bariikide siseministeeriumide juhtkonna väl-
javahetamiseni. 8. mail vabastati alles märtsis
ametisse nimetatud Leedu NSV siseminister
kindralmajor Kondakov ametist ning uueks
ministriks sai alampolkovnik, sõjaeelse staa-
þiga kommunist Vildþiûnas.67 23. mail vabas-
tati ametist Läti NSV senine siseminister kind-
ralleitnant Kovaltðuk ning asendati alampol-
kovnik Zujâniga.68 Juunis uuendati ka Valge-
vene siseministeeriumi juhtkonda. 9. juunil
nimetati polkovnik M. Detshko siseministriks
ja tema asetäitjateks said polkovnikud V.
Politiko, S. Holevo, I. Stelmahh ja I. Voronovitð
(ühtlasi ka liiduvabariigi miilitsaülemaks).
Ministri kohalt vabastati M. Baskakov.69 11.
juunil vahetati välja Ukraina NSV siseminis-
teeriumi oblastivalitsuste ülemad.70

Paralleelselt uute inimeste ametisse nime-
tamisega võttis liiduvabariikide siseministee-
riumides järjest enam hoogu ka koondamine.
See oli tegelikult üsna ulatuslik, kuna kahe
ministeeriumi ühinemise ja oblastite kaotami-
sega jäi kaadrit üle. 1953. aasta aprillis vabas-
tati rida Valgevene, Balti liiduvabariikide, Mol-
daavia NSV ning Kaliningradi oblasti miilitsa-
töötajaid ametist. Balti liiduvabariikide puhul
oli tegemist siiski eelkõige nooremkoosseisu
vallandamisega. Samasugune protsess jätkus
ka mais ja juunis.71

Üldjoontes võib tõdeda, et Moskvast suu-
natud ulatuslik kaadrivahetus � selge aktsen-
diga kohaliku kaadri edutamisele � jõudis lii-
duvabariikide siseministeeriumides lõpule
1953. aasta juuni keskpaigaks. Kohaliku pärit-
oluga kaadri edutamine oli tegelikult küllalt
tõsine probleem: vastava ettevalmistuse ja
auastmetega inimesi lihtsalt ei jätkunud ja
paljudele edutatutele tuli �ametikõrgendus�
kindlasti ootamatult.72 Kaadrimuudatuste läh-
tumine siseministeeriumi aparaadist tekitas
vastuseisu kohalikes parteiorganites. Küllalt-
ki selge konfrontatsioon tekkis sel pinnal just
Ukrainas, kus sealne siseminister P. Meðik

kaadrit tuulutas. P. Sudoplatovi sõnul oli ta ka
Ukraina KK koosolekutel tavavastaselt pöör-
dunud kõikide koosolijate poole ukraina kee-
les ja nõudnud kõigilt selle õppimist. Meðik
olevat sellest kiideldes ka Sudoplatovile rää-
kinud, öeldes, et just selline peakski olema
�õige liin rahvuspoliitikas�.73

Leedu uus siseminister aga saatis Mosk-
vasse leedukeelse aruande, mis siseministee-
riumi keskaparaadis laia vastukaja leidis. Pea-
legi olevat ta Beriaga kohtumisele minnes ära
kaotanud kõik oma paberid, mistõttu ta ei
suutnud anda adekvaatset ülevaadet käimas-
oleva raadiomängu detailidest.74 Vildþiûnas oli
enne ministriks saamist olnud Vilniuse linna
täitevkomitee esimees. Tema määramine
ministriks oli kindlasti tähelepanuväärne ja
tollast ajastut iseloomustav, kuna ta üks
vendadest elas Ameerika Ühendriikides.
Beriaga vesteldes rääkis Vildþiûnas ka oma
vennast, mille peale olevat Beria tõdenud:
temast räägime siis kui otsustame tema
ministriks määramist.75

(2) Siseministeeriumi kaadri uuendamise-
ga paralleelselt valmistas Beria ette analoogi-
list kaadrivahetust liiduvabariikide juhtkonda-
des. Selleks vajas ta aga oma lähikondlaste toe-
tust, mille ta ka saavutas vastavate NLKP KK
Presiidiumi otsuste vastuvõtmisega.

Liiduvabariigi juhtkonna vahetus toimus
kõigepealt Ukrainas. NLKP KK 26. mai Lääne-
Ukrainat puudutava otsuse arutamiseks kut-
suti 1953. aasta juuni alguses kokku Ukraina
KP KK pleenum. See toimus 2.�4. juunini ning
päevakord oli formuleeritud järgmiselt: �NLKP
KK 26. mai 1953. aasta otsusest ning �Ukraina
NSV lääneoblastite küsimusi� ja sm. L. P. Beria
märgukiri NLKP KK Presiidiumile.�76  Pleenu-
mi sõnavõttudes kritiseeriti Ukraina KP senist
tegevust liiduvabariigi juhtimisel, osundades
eriti �nõukogulikus rahvuspoliitikas� tehtud
vigadele, eriti liiduvabariigi läänepiirkonda-
des. Pleenumil avalikustati Kremli nõuded
rahvuskaadri edutamiseks. Ukraina senine
parteijuht � venelane L. Melnikov � vabastati
ametist ja asendati kohalikku päritolu A.
Kiritðenkoga.77  Tema tegi vastavalt presiidiu-
mi soovitusele pleenumil põhiettekande.
Melnikovi ei päästnud isegi see, et ta oli tollal

Tõnu Tannberg �Lubjanka marssal� impeeriumi äärealasid reformimas I



33

NLKP KK Presiidiumi liikmekandidaat. Ta pidi
oma koha presiidiumis loovutama Kiritðen-
kole. Parteijuhi kohalt suunati Melnikov dip-
lomaatilisele tööle � saadikuks Rumeeniasse.78

Parteilise juhtkonna vahetus oli päevakor-
ras ka Valgevenes: vastavalt presiidiumi 12.
juuni otsusele kavatseti venelane N. Patolitðev
asendada valgevenelase ja endise Valgevene
KP KK teise sekretäri M. Zimjaniniga. Valgeve-
nes asjad siiski nii kiiresti ei läinud kui Ukrai-
nas. Üheks põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et
Valgevene uus parteijuht ei teadnud oma uuest
ametist veel midagi.

Parteijuhi koha pakkumine tuli Zimjaninile
ootamatult. Juuni alguses paluti Zimjaninit
helistada Beriale. Telefonivestluses tundis
Beria huvi Zimjanini välisministeeriumi sat-
tumise asjaolude ja tema valgevene keeleos-
kuse vastu. Jutuajamise lõpus teatas Beria, et
kutsub Zimjanini lähiajal enda juurde vestlu-
sele, jättes täpsustamata, mis küsimuses.
Zimjanin informeeris sellest kõnelusest oma
otsest ülemust � välisminister Molotovi, aval-
dades ühtlasi ka soovimatust välisministeeriu-
mi teenistusest lahkuda. Molotov ei rääkinud
Zimjaninile Valgevene olukorda käsitleva ot-
suse ettevalmistamisest, kuid andis mõista, et
tal on raske keelduda lubamast Zimjaninit tei-
sele ametikohale, jällegi täpsustamata � milli-
sele. Alles pärast 12. juuni otsuse vastuvõtmist
kutsus Beria Zimjanini enda juurde Kremlisse
15. juunil vestlusele ja teatas, millisest ameti-
kohast on juttu. Ta teatas, et Valgevene par-
teijuht Patolitðev on �halb juht ja tühi inime-
ne� ning Zimjaninil tuleb minna Valgevenes-
se olukorda parandama. Samas sai Zimjanin
teada ka vastuvõetud NLKP KK Presiidiumi
otsusest, kus teda soovitati Valgevene KP KK
esimeseks sekretäriks ning põhiettekandjaks
kokkukutsutaval partei pleenumil.79

Osundagem siinkohal asjaolule, et juuni
keskel tuli Berial ka välispoliitiliste problee-
midega tegelda. 17. juunil vallandus Berliinis
ülestõus, mida Beria isiklikult maha suruma
tõttas. Ilmselt seetõttu venis ka Valgevene KP
KK pleenumi kokkukutsumine, mis toimus
alles 1953. aasta juuni lõpus. Pleenumi esime-
sel päeval � 25. juunil � läks kõik analoogili-
selt Ukrainas toimunuga. Kuid oodatud lõpp-

lahenduseni siiski Minskis ei jõutud, kuna
Moskvas asetleidnud sündmused muutsid
kardinaalselt sisepoliitilist olukorda ja jõudu-
de vahekorda impeeriumi võimuladvikus.
Pleenumi teisel päeval, 26. juunil, arreteeriti
Kremlis �uue rahvuspoliitika� eestvedaja �
L. Beria. Samal päeval helistasid G. Malenkov
ja N. Hruðtðov Minskisse ja käskisid seisata
kavatsetavad kaadrimuudatused Valgevene
KP juhtkonnas.80  Patolitðev jäi oma kohale ja
Zimjanin jätkas NSVL välisministeeriumis
osakonnajuhatajana.

1953. aasta juuni alguses toimus Leedu KP
KK pleenum, mille päevakord oli järgmine:
�NLKP KK Presiidiumi 26. mai 1953. a. otsu-
sest �Leedu NSV küsimused� ja sm. L. P. Beria
märgukirjast NLKP KK Presiidiumile.�81

Moskva suunised rahvuskaadri edutamiseks
kiideti Vilniuses heaks, kuigi sellekohast
otsust ajakirjanduses ei avaldatud.82

Meenutagem, et 26. mail NLKP KK Presii-
diumis vastuvõetud Leedu otsuses (ja ilmselt
ka Läti omas) ei puudutatud organisatsiooni-
lisi küsimusi. Seetõttu Leedus ja Lätis ei
toimunud tipptasemel juhtkonnavahetusi:
esivõimurid jäid ametisse, kuid 1953. aasta
juunis asendati venelastest teised sekretärid
kohalikega. Nii nagu presiidiumi otsused ette
nägid. Leedu KP KK senise teise sekretäri
Aronovi asemele sai Ðumauskas ning Läti KP
KK teise sekretäri Jerðovi asemele valiti
Kruminð.83

Suure tõenäosusega võib siiski eeldada, et
ka Leedu parteijuhi A. Snieèkuse oleks Beria
kindlasti lähiajal välja vahetanud. Kaudselt tun-
nistavad seda Snieèkuse hilisemad sõnavõtud,
kus ta ei suuda Beriat sarjamata jätta. Ka siis,
kui selleks enam erilist vajadust ei olnud. Veel
NLKP XXII kongressil 1961. aastal vaenas
Snieèkus L. Beriat: �Talitades seadusevastaselt
süütute inimeste suhtes, püüdsid Beria taoli-
sed avantüristid kompromiteerida nõukogude
võimu poliitikat; nad raskendasid võitlust ree-
turite vastu ning andsid sageli sellega võimalu-
se tõelistel rahva ja sotsialismi vaenlastel vas-
tutusest pääseda.�84 Mis aga 1953. aastasse puu-
tus, siis teatas Snieèkus Beria hukkamõistmise
pleenumil juuli alguses uhkusega, et Leedus
hoolimata survest suurt puhastust ei teostatud:
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ministrite nõukogu aseesimees ja mitmed mi-
nistrid on endiselt venelased.85

Ka Läti NSV suhtes hoidus Moskva 1953.
aasta suvel kaadrimuudatustest. Kuid 12. juu-
ni presiidiumi otsust tuli sellegipoolest aruta-
da. Seda tehti 22.�23. juunini toimunud Läti
KP KK pleenumil, mille päevakorras oli üks
küsimus: �Puudustest liiduvabariigi poliitili-
ses töös ja majanduslikus ning kultuurilises
ülesehitustöös.� Pleenumi sõnavõttudes jäi
kõlama vajadus radikaalselt muuta senist
kaadripoliitikat, eelistades juhtivatele ameti-
kohtadele nimetamisel kohalikku kaadrit.86

Läti keelt mitteoskavad ametnikud tuli saata
NLKP KK käsutusse.87  Läti KP KK esimene sek-
retär Kalnberzinð avalikustas pleenumil Mosk-
va nõudel kogutud andmed repressioonide
ulatusest Lätis. Tema andmetel langes nõuko-
gude vägivalla ohvriteks aastatel 1945�1953
ligikaudu 155 000 inimest.87  Üheks aktiivseks
Beria poliitikat toetavaks sõnavõtjaks sel plee-
numil oli muuseas A. Pelðe � hilisem tõsimeel-
ne venestaja Lätis.89

(3) Kolmas suund Beria rahvuspoliitikas
seisnes senisest jõulisemas rahvusvabariikide
rahvusliku eripära rõhutamises ja esiletoomi-
ses. See suund Beria tegevuses seostub eelkõi-
ge tema ametisolekuga Ministrite Nõukogus.
Siia valdkonda kuulub ka Beria taotlus kehtes-
tada liiduvabariikidele omased rahvuslikud
autasud. Juba pärast arreteerimist tõdes Beria
kahetsusega Malenkovile 1. juulil 1953. aastal
adresseeritud kirjas, et ei jõudnud esitada lä-
bivaatamiseks uut rahvusvabariikide autasu-
de kohta käivat märgukirja. Ta meenutas
Malenkovile, et seda küsimust olid nad koos
tõstatanud juba Stalini eluajal.90  Pisut oli Beria-
Malenkovi autasude kavast juttu Beria plee-
numil. Usbeki NSV Ministrite Nõukogu esi-
mehe sõnul olevat Beria talle teatanud, et ta
tahab kehtestada liiduliste ordenite kõrval ka
liiduvabariikide autasud ning lisaks veel ka
eraldi rahvusvabariikidele olulistele isikutele
pühendatud ordenid.91  P. Sudoplatov väidab
oma mälestustes, et Beria tahtis üles kasvata-
da uue rahvusliku sotsialismi ideedele truu ha-
ritlaskonna, kellele nõukogude võimu ülesehi-
tamisel tugineda.92
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