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Vastupanu ja  
represseeritute 
olukord 
1955–1985

Enn Tarto

V õitluse eest taastada Eesti Vabariik olen 
olnud Nõukogude Liidu poliitvang aas-

tatel 1956–1960, 1962–1967 ja 1983–1988. 
Mind kui meelsusvangi tunnistas rahvusva-
heline organisatsioon Amnesty International, 
paljud rahvusvahelised organisatsioonid. Um-
bes 300 tuhat inimest nõudis 11. septembril 
1989. aastal lauluväljakul Enn Tarto vabasta-
mist. E(NS)V Ülemkohus ja EV Riigikohus 
on mind õigeks mõistnud.

50 aastat tagasi, 12. märtsil 1956. aastal, 
asutas grupp Tartu 3. Keskkooli õpilasi noor-
teorganisatsiooni Eesti Noorte Malev (ENM). 
Organisatsiooni asutajate hulgas olin ka mina. 
Me leidsime, et võitlust Eesti eest ja võõrvõi-
mu vastu tuleb jätkata. See oli ENM asutajate 
teadlik ja vabatahtlik otsus.

ENM tegevusest on juba päris palju kir-
jutatud. Aga sageli küsitakse isegi praegu, et 
kes olid meie mõjutajad. Otseseid mõjutajaid 
ei olnud. Et me polnud kommunistid, selle 
mõjutaja oli perekond ja elu ise. Mäletasime 
Teise maailmasõja lõppu, teadsime kommu-
nistide kuritegudest – arreteerimistest, küü-
ditamistest, kolhoosiajamisest. Paljud meie 
lähedased inimesed olid kas kannatanud või 
hukkunud punaterrori ohvritena. Pärast nn. 
Hruštšovi sula massivägivald küll kahanes 
järsult, aga hingemattev nõukogulik vale jäi. 
Ikka rohkem veeti Eestisse muulasi, et muuta 

Eestimaa etnilist koosseisu eestlaste kahjuks, 
et tekitada olukord, kus eestlased on oma aja-
loolisel kodumaal vähemuses.

Noorte põhiküsimuseks oli, kas relvasta-
tud võitlust mittepidaval põrandaalusel vas-
tupanul on mõtet.

KGB otsis mõjutajaid ja ässitajaid isade-
emade põlvkonnast. Isasid oli järele jäänud 
vähe – kes olid tapetud, kes vangis. Emad olid 
kohutavast tööst väsinud ja muidugi ka ära 
hirmutatud.

Isiklikult minu mõjutajateks olid mõningal 
määral inimesed vanaisade-vanaemade põlv-
konnast. Need inimesed olid tegutsenud põ-
randa all tsaariaja lõpus, bolševike võimu ajal 
1917–1918, Wilhelmi Saksa okupatsiooni ajal 
1918. Tooksin mõned nimed: Marie Enniko 
ja ka tema vend Jaan Kull, Tartu vallast pärit 
Daavet ja Karl Otsa. Loomulikult ei olnud nad 
mingid ülesässitajad. Aga nad ütlesid, et mu 
tegevusel on mõte, sest miks bolševikud muidu 
panevad propagandale nii suurt rõhku. Ja pro-
paganda oli olnud bolševike trump number üks, 
kui nad võimule tulid. Lisaks nõustamisele mu-
retsesid mu mõjutajad eestiaegseid raamatuid. 
Ma levitasin neid Tartus keskkooli- ja üliõpilas-
te ühiselamutes. Nagu vanurid olid ette hoia-
tanud, pandigi meid vangi. See juhtus rutemgi, 
kui olime oodanud. KGB hooples, et nemad 
teavad kõike, nende eest ei jää midagi saladus-

Enn Tarto Mordvas 1958. a. Foto võetud 20. sünnipäeva puhul. 
Foto: erakogu
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se. Aga need valdkonnad, kus ma olin tegutse-
nud ainult koos vanuritega ja nende nõuannete 
järgi, jäidki KGB-le teadmata. Siit sigines mul 
mõte, et KGB ei ole võitmatu. Umbes sada kor-
da pinniti KGB-st, et äkki ema või keegi tema 
põlvkonnast on mind mõjutanud nn. nõuko-
gudevastasele teele. Minu ema Linda Tarto oli 
postiljon. Sageli, eriti suvel, ma asendasin teda 
ja puutusin nii paljude inimestega kokku.

Esimesel vangistusajal meiega koos ela-
nud vanaema (Marie Enniko) ja vanurite 
põlvkonna kohta ei küsitud KGB-s kordagi.

Teise vangistuse ajaks (s. t. 1962.–1967. 
aastaks) oli olukord muutunud. Punavõimu-
ritele oli pärale jõudnud, et just vanaisad-
vanaemad võivad oma mälestusi heietades 
noori mõjutada.

Minu vanaema Marie Ennikot üritati kor-
duvalt küsitleda ja mitteametlikult üle kuula-
ta. Ta ütles, et ei kuule hästi ega saa aru, mida 
temalt tahetakse. Lõpuks ta teatas, et ei soovi 
midagi seletada. 1. aprillil 1966. aastal 86-aas-
tane vanainimene suri. Algul lubas kolhoos 
autot, et tema kirstu kalmistule viia. Siis autot 
ei antud. Ja et mitte matuseid nurjata, pandi 
matuste peakorraldaja Arved Kulli ettepa-
nekul vanaema kirst autobussi katusele. Nii 
kulges Marie viimane maine teekond Kõr-
vekülast Palamuse surnuaiale. Üks kohalik 
punane olevat sisistanud, et “nõukogudevas-
tasele ollusele” on paras niiviisi sõita.

Pärast võidukat Vabadussõda (1918–1920) 
võttis Eestis võimust arusaam, et eestlased 
kaitsevad oma huvisid kas lauldes või relv 
käes. Põrandaaluse tegevusega las tegelevad 
bolševikud. Põrandaaluse tegevuse kogemus 
unustati, sellest oli isegi häbiväärne rääkida, 
ammugi kirjutada.

Vastupanu aastail 1955–1985 oli ühtlasi 
ka kogemuste omandamine läbi eksimuste ja 
kaotuste, et viia Eesti salajase võitluse tase 
“... piimaühistu tasemelt maailma tasemele”. 
Hr. Olavi Punga Kaitse Kodus ilmunud artik-
lites kirjeldatakse sageli “piimaühistu” taset 
– selleks olid salaorganisatsioonidest osavõt-
jatest ja kandidaatidest nimekirjade üleskirju-
tamine, abistajate nimede kirjalik fikseerimi-
ne, põhikirja koostamisel oli eeskujuks mõni 
piimaühistu või tuletõrjeühing jne.

1980. aastatel jõudis Eesti vastupanuliiku-
mine poliitika valdkonnas maailmatasemele. 
Meie pöördumistele reageeris USA Kong-
ress, Euroopa Parlament (13. jaanuari 1983. 
a. resolutsioon), Amnesty International jne. 
Nendest sündmustest on siiski mõningal mää-
ral juba kirjutatud.

Vähem on juttu olnud sellest, et keegi ava-
liku vastupanu silmapaistvatest vabadusvõitle-
jatest (dissidentidest) Eestis ei läinud okupant-
riigi N. Liidu poole üle. 1983.–1984. a. peetud 
Lagle Pareki, Arvo Pesti, Heiki Ahoneni ja 
Enn Tarto vastase poliitilise protsessi mater-
jalidest ilmneb, et kaebealused ei andnud üle-
kuulamisel tunnistusi (nagu ka paljud teised 
tolleaegsed poliitvangid), et Eestis oli umbes 
10 registreerimata kirjutusmasinat, mida kasu-
tati keelatud kirjanduse trükkimiseks. KGB ei 
suutnud leida ühtegi nendest kirjutusmasina-
test. Meie protsessiga seoses ei andnud umbes 
100 ülekuulatud inimest meie vastu tunnistusi 
(muidugi oli ka erandeid), kuigi neil oleks ol-
nud, mida tunnistada. KGB-le ja nende juh-
tidele kompartei ladvikust jäigi selgusetuks, 
kuidas ja kus trükiti põrandaalust ajakirja 
“Lisandusi Mõtete ja Uudiste Vabale Levikule 
Eestis” (Eesti Kroonika). Kokku ilmus Eestis 
masinkirjas 25 kogu “Lisandusi...”, kokku 905 
lk. trükikirjas. Esimese 17 kogu originaallehe-
külgi oli 625. “Lisandused...” ilmusid Eestis 
1978. aastast kuni 1987. aastani ja trükiti Ants 
Kippari initsiatiivil Eesti Vangistatud Vaba-
dusvõitlejate Abistamiskeskuse poolt Rootsis 
1984–1988. “Lisandused...” ilmusid 4 köites.

Avaliku vastupanu aluseks oli salajane vas-
tupanu. Salajase vastupanu taseme tõstmine oli 
aastatepikkuse raske töö vili. Ajapuudusel ei 
ole võimalik sellel minu arvates üliolulisel vald-
konnal pikemalt peatuda. Olgu toodud mõ-
ned valdkonnad. Õppisime ja õpetasime teisi, 
kuidas käituda ülekuulamisel, kuidas käituda 
psühhiaatritega, kuidas vältida pealtkuulamist, 
kuidas hoida salajast infot (s. t. pidada suud), 
kuidas peita registreerimata kirjutusmasinaid, 
kuidas mitte jätta sõrmejälgi, kuidas leida 
usaldusväärseid kaastöölisi, kuidas toimetada 
infot Läände, kuidas suhelda teiste ikestatud 
rahvaste vabadusvõitlejatega, kuidas nendega 
kavandada ja läbi viia ühisaktsioone jne. jne.

Enn Tarto / Vastupanu ja represseeritute olukord 1955–1985
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Esimene vangistus

Kui tulla tagasi N. Liidu repressiivpoliitika 
juurde, siis aasta pärast Eesti Noorte Maleva 
asutamist mõistis ENSV Ülemkohus meid 
süüdi nn. nõukogudevastase agitatsiooni ja 
propaganda läbiviimises. Põhikaristuseks oli 
3–7 aastat vangilaagrit. Süüdistuseks oli ööl 
vastu 4. novembrit 1956 Tartus üles pandud 
300 Ungari ülestõusu toetavat ja eestlasi üles-
kutsuvat lendlehte. Aprilli lõpus 1957. a. viidi 
suurem osa meist vangilaagrisse Mordvasse 
(p/k ЖХ 385/7).

Me peame selgitama eestlastele ja eriti välis-
maalastele, et säilinud fotod N. Liidu vangilaag-
ritest on eelkõige leebest ajast, umbes aastast 
1955 kuni 1961. Ka minul säilinud fotod on esi-
mesest vangistusest (1956–1960), teisest (1962–
1967) ja kolmandast (1983–1988) vangistusest 
on säilinud ainult fotod vabastustõendilt. Paljud 
aastatel 1955–1960 vabanenud poliitvangid ar-
vavad tänaseni, et leebe aeg jäigi püsima.

Neile on peaaegu võimatu selgeks teha, et 
see suhteliselt vaba aeg oli ajutine.

Kõigi aegade suurima timuka, J. Stalini 
surma järgsetel aastatel, eriti aastatel 1953 ja 
1954 toimusid poliitvangilaagrites vastuhakud 
– streigid ja ülestõusud. Need suruti veriselt 
maha.

Varsti algas aga NLKP poliitbüroo poolt 
sisse viidud “uus poliitika”, mis intensiivistus 
pärast 1956. a. toimunud NLKP XX kongres-
si. Küüditatuid hakati samm-sammult Eestis-
se laskma, ellujäänud poliitvangidest vabas-
tati umbes 90%. Vangilaagrites jäid laagrit 
ümbritsev tara, okastraataiad, keelutsoonid ja 
kõrged valvuriputkad (võška’d) samaks. Aga 
vangilaagrite sees võeti barakkide akendelt 
ja ustelt ära trellid, laagrisisesed tarad olid 
lammutatud. Vangide riietel ja voodikohtadel 
polnud enam numbreid (nimed tulid hiljem), 
elutsoonis olid erariided lubatud, juuksed ae-
ti maha ainult kartsas, sularaha oli lubatud, 
pakkide saamine oli vaba, kirju võis vang 
kirjutada nii palju kui jõudis, sugulastega 
kokkusaamisi võimaldati lahedalt. Lühikest 
aega oli meie laagris isegi tasuline söökla (nn. 
ohvitseride söökla), oli olemas üldkasutatav 
köök (nn. hiina köök). Mitteametlikult võisid 

vangid töötsoonis kasvatada küüslauku, sibu-
lat, tilli, peterselli. Muidugi polnud poliitvan-
gilaagrites vangide omavahelist terrorit.

Laagrites lubati sporti teha, oli lubatud 
väljavalitud isikutel fotografeerimine. Väljas-
pool laagrit oli vabakäiguvangide poolt loo-
dud talvesibulapõld. Olen olnud tunnistajaks 
ilmekale pildile. 1957. aasta juunis seitsmen-
das laagris (p/k ЖХ 385/7) ühel pühapäeva 
õhtupoolikul jooksis üks vang mööda barakke 
ja karjus: “Tuuakse sibulat, sibulat!”

Tormasin koos osa vangidega laagrivärava 
poole. Laagrivärav avanes. Kaks härga vedasid 
suurt puutelgedega vankrit. Härgasid kaman-
das üks vaba (mitte vang) mokšamordvalane, 
eemalt jälgis valvur. Vankril oli umbes 1,2 
meetri kõrgune koorem talvesibulapealseid. 
Härjad liikusid vaikselt, aga kindlalt. Kaks 
vabakäiguvangi pildusid koormal seistes tee 
ääres seisvatele vangidele sibulapealseid. 
Koorma põhi pilluti maha “hiina köögi” seina 
äärde nii-öelda “vabaks kasutamiseks”.

See suhteliselt vaba aeg kaotati samm-
sammult 1962. aastaks. Vangidelt korjati ära 
sularaha, see läks nende hoiuarvele, erariided 
läksid lattu, vangid pidid kandma vangirii-
deid. Sinna, kus aastaid tagasi vormiriietel oli 
olnud number, pandi lipikud vangi perekon-
nanimega koos ees- ja isanime esitähtedega. 
Vangid jagati salkadesse (otrjad’idesse). Igal 
vangil oli oma kindel magamiskoht, kus oli 
kirjas tema nimi ja muud andmed. Pakkide 
saamist piirati järsult ja see tehti sõltuvaks 
“käitumisest” (povedenije). Mina näiteks 
ei saanud oma teise vangistuse ajal (5,5 a.) 
ametlikult ühtegi pakki. Kirjutada lubati ai-
nult esimese ringi sugulastele kaks kirja kuus. 
Fotografeerimine oli rangelt keelatud.

Eespool mainitud laagri taga asunud tal-
vesibulapõld künti pahupidi. Nägin ise (7. 
laagris) pealt, kuidas üks valvur trampis kirsa-
dega lillepeenrast leitud tillivarte peal. Vangi-
de hurjutamise peale ütles ta, et Moskvast tu-
li korraldus. Siis see valvur vaatas taevasse ja 
karjus kohutava häälega: “Partija naš rulevoi!” 
(“Partei on meie juht!”, või siis “ruulija”).

Ometi olime ka leebel ajal vangid ja meie-
ga võidi teha sada imet.

Seoses vangide vabastamisega veeti tüh-



Tuna  3/2006 107

jaks jäänud laagrite vabastamata vange kokku 
Mordvasse. Ka vabaasumisel (s. t. tsooni taga 
elav) vang võidi oma ülemuse juurde kutsuda. 
Ei tähendanud midagi, et tal oli tööraamat, et 
ta oli juba umbes kolm aastat saanud täispal-
ka, mis koos Kaug-Põhja tasudega võis olla 
5–10 korda suurem kui reakolhoosnikul. Ta 
võis olla keskastme tootmisjuht, tal võis olla 
oma korter, naine ja väike laps jne. Ülemu-
se juures ootasid vangi “seltsimehed”, nood 

panid mehel käed raudu, võtsid lipsu, pük-
sirihma ning kingapaelad ära, sõidutasid ta 
vangideveo auto, “rongaga” raudteejaama 
vangideveo vaguni, “Stolõpini” juurde ja ka-
mandasid vagunisse. Uued valvurid andsid 
talle veel hoobi rusikaga kuklasse ja jalaga 
tagumikku, öeldes: “Õnnelikku reisi!” Ning 
reis vangitapiga algas Intast või Vorkutast 
Mordvasse, kus ta siis võis koonduslaagrist 
oma naisele ja lapsele kirja saata.

Eesti Noorte Maleva 
liikmed Mordvas 
1957. a. Vasakult Tõnis 
Raudsepp, Voldemar 
Kohv, Enn Tarto, 
Jüri Lõhmus, Lembit 
Soosaar. Foto: erakogu 

Eestlaste korvpalli-
võistkond Mordvas 
1958.a. Vasakult Ilmar 
Lill (kapten), Jüri  
Rebane, Enn Tarto, 
Taivo Uibo, Enn-Kaupo 
Laanearu.   
Foto: erakogu 
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Kui pärast XX kongressi otsene ja avalik 
terror oli keelatud, terroriseeriti ülemuste 
soovi korral vangi kartseritega, läbiotsimiste-
ga, otsitud ettekäändel pikale tapiteekonnale 
saatmisega, kinnisesse vanglasse paigutamise-
ga, vaimuhaiglasse saatmisega, kriminaalvan-
gidega hirmutamisega või ähvardamisega, et 
vangi lähisugulastega võib midagi juhtuda.

25. septembril 1958. a. pandi mind kart-
sakambrisse, kus aknad olid puruks pekstud. 
Mul olid seljas ainult maika, trussikud ja 
õhukesed puuvillased vangiriided. Varajase 
külmalaine tõttu puhus tuul aknast sisse, tuli 
isegi lumeloppa. Seitsme ööpäevaga külme-
tasin nii ära, et sain kroonilise angiini. Sain 
sellest angiinist lahti alles aastaid hiljem, kui 
Tartus opereeriti ära mu kurgumandlid. Sel-
lest kartsasolekust alguse saanud keskkõrva-
põletik annab ikka aeg-ajalt tunda, viimati 
2005.–2006. aasta talvel. Ootamatult julma 
kartsapaneku tegelikuks põhjuseks oli asja-
olu, et olin ära põletanud KGB provokaatori 
soovitusel minu kätte hoiule antud ukrain-
lastest noorema põlvkonna vastupanuliiku-
misest osavõtjate käsikirjalised materjalid. 
KGB provokatsioon kukkus läbi, õnnestu-
mise korral haiseks see jälk provokatsioon 
tänase päevani. 

Minu esimesel karistusajal 25. detsembril 
1958. a. kaotati ära arvestuspäevad, seda ka 
tagasiulatuvalt. See tähendab, et kui inime-
sel oli arvestuspäevi näiteks kaks aastat ja ta 
oleks pidanud vabanema 30. detsembril 1958. 
a., siis nüüd jäi ta edasi vangi. Et vangide pa-
hameelt leevendada, viidi sisse põhimõte, et 
kui keegi on 2/3 karistusajast ära istunud ning 
tal saab arvestuspäevadega karistus täis, siis 
võidakse ta vabastada nn. 2/3-kohtus tingimi-
si – ennetähtaegselt. Mul sai karistusaeg ar-
vestusi arvestades täis. Keegi aitas mu emal 
Linda Tartol kirjutada Moskvasse kaebusi 
ning mind vabastati 2/3-kohtus tingimisi en-
netähtaegselt. Kui sain vabastustõendi, siis 
oli seal elukohaks määratud Petseri. Mulle 
tehti allkirja vastu teatavaks (allkirja andsid 
minu eest kaks kohalekutsutud manukat), et 
ENSV-sse elama asumine on keelatud. Sa-
masugust janti pidid üle elama sajad ja sajad 
vabanenud poliitvangid.

Asuti siis elama kas Pihkva oblastisse, 
Põhja-Lätisse või kuhugi Eestist veelgi kau-
gemale.

Minu Eesti NSV-sse mittelubamine oli 
õigustühine. Ma tulin Tartusse ja kukkusin 
kaebekirju kirjutama. Mul lubati kuni kaebus-
tele vastuse saamiseni elada Kõrvekülas ema 
juures ja töötama pidin M. Härma nimelises 
kolhoosis. Lõpuks otsustas tolleaegne ENSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja 
punalendur Endel Puusepp, et minu ENSV-sse 
mittelubamine on algusest peale õigustühine. 
Sain Tartusse tööle Tartu Remondi- ja Ehitus-
valitsusse (REV) puusepabrigaadi. Selles bri-
gaadis olid kõik mehed endised poliitvangid.

Kogu Nõukogude Liidus ja tema poolt 
ikestatud rahvaste juures kiusati ja rõhuti va-
banenud poliitvange töökoha saamisel. Vaba-
nenud vangid töötasid maal põllutööliste või 
metsavahtidena, linnas ehitustööliste, katla-
kütjate (tookord oli palju rohkem katlamaju 
kui tänapäeval) või tuletõrjujatena. Mõni en-
dine poliitvang murdis välja valvuriputkasse.

Mitteprestiižsetel töökohtadel töötamine 
andis võõra võimu käsilastele võimaluse vas-
tupanuliikujaid sõimata ja halvustada. Üks 
osa võõrvõimu tegelasi ja nende sabarakke 
sõimavad tänaseni vabadusvõitlejaid katla-
kütjateks.

Üks represseeritute nöökimise viise oli 
veel see, kuhu neil lubati Eestis elama asuda, 
kuhu mitte, näiteks piiritsooni ja Tallinnasse 
sageli ei lubatud. Mõni sai oma koju tagasi, 
mõni mitte. Soovisime talust, kust meid oli 
välja aetud (talu oli isa kohtuotsuse alusel 
konfiskeeritud), osta tagasi sauna. Meile ei 
müüdud. Üks meie sugulane soovis tagasi os-
ta ärapõlenud sauna vundamenti. Ei müüdud 
isegi vundamenti. Pere oli põgenenud talust 
seoses 1949. aasta 25. märtsi küüditamisega.

1961. aasta sügisel üritasin esmakordselt 
astuda TRÜ-sse, et õppida juurat. Mult ei 
võetud dokumentegi vastu. Kohalekutsutud 
KGB-lased viskasid mind seminarkast välja ja 
peahoone sammaste vahel käskisid minema 
minna – muidu kutsuvad miilitsa. Kõrghari-
duse saamise takistamine oli üks vabanenud 
poliitvangide ja teiste nn. ebasoovitavate isi-
kute (näiteks usklike) kiusamise ja tõrjumise 
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viise. Mõned tõrjutud käisid kõrgharidust 
omandamas Venemaal.

Moskoviitide ja nende kohalike käsilas-
te poriloopimine kestab tänini: “Tal pole ju 
kõrgharidust! Ei oska elada!”

Teine vangistus

Teise vangistuse ajal olin jällegi Mordvas, 
esmalt 11. laagris (p/k ЖХ 385/11), karistu-
seks 5,5 aastat, mille istusin ka ära.

Vangid olid jagatud nelja laagritüübi järgi 
(lisaks kinnine vangla). Nendeks olid üld-, tu-
gevdatud, range ja erirežiimiga laagrid. Mulle 
oli mõistetud range režiim. Et see oli nõn-
danimetatud töölaager, siis maksti ka palka. 
Aga kõigepealt püüdis mingi riiklik ettevõte 
(tööandja) maksta nii väikest palka kui või-
malik. Siis arvestas siseministeerium palgast 
50% oma tulusse, veel arvati maha kohtuku-
lud ja teised kohtu poolt määratud kinnipi-
damised (näiteks võimalikud alimendid). Siis 
arvati maha toidu ja vangiriiete maksumus. 
Järelejäänud raha eest sai laagripoest piira-
tud koguses (raha oli arvel) midagi osta, kui 
just “halva käitumise eest” polnud ostuluba 
ära võetud. Ja osta sai ainult laagris teenitud 
raha eest. Ametlikult ei saanud ma laagris 
teisel vangistusajal ühtegi pakki, sest pakiluba 
oli ära võetud. Ühe paki lasin saata kaasvang 
Valdur Raudvassari nimele.

Praegu käib Eestis äge kampaania – “Kuld-
sed kuuekümnendad!” Kellele need eelmise 
sajandi kuuekümnendad olid kuldsed, kellele 
mitte. Viiekümnendate aastate lõpus ja kuue-
kümnendatel oli Mordva vangilaagrites poliit-
vange-eestlasi umbes 750 meest ja umbes 30 
naist.

11. laager teenindas suurt mööblitehast. 
Laagris oli umbes 1800–2000 vangi, nendest 
umbes 500 invaliidi. Kuna mööblitehases töö-
tas koos vangidega ka umbes 400–500 vaba 
töölist (volnonajomnõje), siis liikus laagris 
palju keelatud kirjandust. Vabade käest sai 
sularaha eest osta küüslauku, sibulat, tai-
meõli ja suhkrut. Vangidest oli rohkem raha 
leedulastel, grusiinlastel ja moskvalastel. Tee-
kaubandus oli valvurite endi käes.

Lõpetasin laagris traktoristikursused ja 
olin töötsoonis umbes 1,5 aastat “juhtival 
tööl”, s. t. juhtisin traktorit DT-20. Mina sain 
palju lugeda, transporttööd tegid teised.

Uute, s. t. pärast XX kongressi vangi pan-
dud poliitvangide suremus oli noorte venelaste 
arvestuste järgi “kuldsetel kuuekümnendatel” 
ainult veidi suurem (umbes 20%) kui meie 
“suures tsoonis” viibivatel eakaaslastel. See 
suhteliselt väike protsent oli tingitud mitmest 
asjaolust: 1) režiim oli kergem kui Stalini ajal, 
2) vangid olid noored, 3) karistused olid lühe-
mad – ca 5 aastat, 4) laialt kasutati praktikat, 
et kui keegi jäi raskelt haigeks, siis ta vabasta-
ti ennetähtaegselt. Näiteks viidi raskelt haige 
Hartvig Sikk laagri väravate taha surema, aga 
just seetõttu on ta nüüd maetud Võrumaale. 

Põhiliselt olid invaliidvangid laagris veel 
Stalini ajast. Igal vangil oli oma lugu. Aga üks 
lugu on mulle eriti teravalt meelde jäänud. 
See on “Solikamski kommunistlik tervitus”. 
Solikamskis olid vangilaagrid juba tsaariajal. 
Kommunistliku terrori ajal nende arv mitme-
kordselt kasvas. Hiljuti saime Kaitseliidu aja-
lehe Oma Maa vahendusel teada, et admiral 
Johan Pitka poeg August Andreas lasti maha 
Butõrka vanglas 20. juulil 1942. Admiral Pitka 
pojad Edward ja Stanley lasti Solikamski 
vanglas maha 1. septembril 1942. aastal. Sta-
lini ajal olevat Solikamski laagrid silma paist-

Enn Tarto 1962. a., teise vangistuse algus Mordvas. Foto: erakogu 
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nud erilise julmusega. Ühes Solikamski laag-
ritest oli olnud kombeks eraldada saabuvate 
poliitvangide seast mõned vangid – valvurite 
arvates nõndanimetatud “bolno gramotnõje” 
(s. t. liiga targad, haritud või siis ninatargad). 
Vang pandi raudu, kisti alasti. Teda peksti 
püssipuhastusvarraste ja raudkettidega. Siis 
kallati ta üle pangetäie veega, seejärel kahe 
pangetäie peene soolaga. Seejärel visati vang 
kartsa, toibuma. Nõrgemad surid kohe. Üks 
ellujäänutest oli Mordvas. Ta oli kõnevõime 
peaaegu kaotanud ja juba umbes kümme aas-
tat karkudega ringi komberdanud.

Minu suhteliselt leebe “kuldne põli” 11. 
laagris lõppes 1967. aasta lõpus. Mult võeti ära 
soojad traktoristiriided ja soojad lubjavildid. 
Mind kahtlustati ärasõnumises (nõidumises). 
Mind viidi vangideveoks kohaldatud veoauto-
ga tühjaks jäänud naispoliitvangide laagrisse 
385/17–1. Siia kujundati mitteametlik režiim-
laager. Siia koondati ka eestlasi, kes olid osa-
lenud 1941. aasta suvel enne sakslaste tulekut 
punaokupantide-vastases ülestõusus. Selliseid 
poliitvange üldise “sulaaja” amnestia või ko-
misjonide töö tulemusena ei vabastatud.

Tartlane leitnant Ants Hanso suri kokku-
saamisele tulnud abikaasa käte vahel. Ta oli 
oma 25-aastasest karistusest ära istunud juba 
umbes 22,5 aastat. Ta oli väga haige ja kasutas 
ravimeid. Abikaasaga kokkusaamisele minnes 
võeti läbiotsimisel nii temalt kui ka abikaasalt 
ravimid ära.

Mina pääsesin sellest põrgust tänu selle-
le, et minu karistusaeg (5,5 aastat) sai lihtsalt 
täis. Sain kaasa ülimalt negatiivse iseloo-
mustuse. Kahe karistusaja jooksul kohtasin 
laagrites sadu sõjas võidelnud eestlasi. Ma ei 
kohanud nende seas ühtegi natsi ega natsi-
sümboolikaga eputajat. 

Laagrist saadud negatiivne iseloomustus 
tähendas seda, et mind ei võetud Tartus tööle. 
Sain kümme keeldumist. Lõpuks sm. Edgar 
Beek võttis mind ehitustöölisena tööle “Avan-
gardi” kolhoosi. Oli ka viimane aeg. Olin saa-
nud juba ametliku hoiatuse. Tööd mitte saa-
nud vabanenud poliitvange pandi üle kogu N. 
Liidu kriminaalvangide laagritesse süüdistatu-
na “hulkurluses ja/või parasiitlike eluviisidega 
elamises”. Näiteks olgu usuaktivist Pärnust 

Herbert Murd. Ta mõisteti 1980. aastal Pärnu 
Rahvakohtu poolt süüdi hulkurluses (ENSV 
Krk § 201/3) ja teda karistati üheaastase vaba-
duskaotusega. Vabanenud vangide nöökimine 
käis ka korterisaamisel. Paljud poliitvangid olid 
pärast vabanemist sunnitud elama ühiselamu-
tes, pööningutel, keldrites, esikutes või pesu-
köökides. Probleem oli veel sissekirjutusega. 
Vabanenud poliitvangi kardeti sisse kirjutada 
(nn. propisat) – võis tulla pahandusi.

Pärast teistkordset vabanemist olin 16 
aastat “suures tsoonis”. Need olid pingsad 
aastad – lakkamatud salajased ja avalikud 
läbiotsimised, ülekuulamised jne.

Salaorganisatsioonide aeg oli möödas. 
Osalesime avalike kirjadega võitluses Eesti 
eest, inimõiguste ja usuvabaduse kaitseks.

Tuntumad avalikud kirjad olid Balti Apell, 
avalikustatud 23. augustil 1979. a. ja 11. sep-
tembril 1980. a. 20 Leedu ja Eesti vabadus-
võitleja kiri pan Lech Wałęsale jne. jne. Ava-
likest kirjadest on õnneks palju räägitud ja 
kirjutatud.

Tuhmuma kipub mälestus sellest, et paljud 
avalikud kirjad jõudsid Läände. Need tõlgiti 
paljudesse keeltesse ja neid anti välismaiste 
raadiojaamade saadetes eetrisse. Inimesed 
kuulasid neid saateid hoolimata “segami-
sest”. Nii oli side rahvaga olemas. Kuulajad 
tundsid, et kommunistide võit ei ole täielik, 
et vabanemistund võib kunagi tulla.

Kolmas vangistus

Kolmas kord arreteeriti mind 13. sep-
tembril 1983. aastal ja poliitiline kohtume-
netlus toimus 18. ja 19. aprillil 1984. a. ENSV 
Ülemkohtus Tallinnas. Mulle mõisteti “nõu-
kogudevastase agitatsiooni ja propaganda” 
tegemise süüdistusel 10 aastat erirežiimiga 
vangilaagrit ja 5 aastat asumist.

Vangietapiga jõudsin Permi oblastis Permi 
ja Solikamski vahel asuvasse Kutšino surma-
laagrisse VS–389/36 (eri) 1984. aastal.

Vastuvõtt oli pidulik – kohalikud ülemu-
sed olid kohal. Kõigepealt kostsid hüüded: 
“Tere tulemast! Tere tulemast! Tere tule-
mast Kutšinosse!” Siis aga täpsustav selgitus: 
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“Meie teid ei tapa, aga piiname seni, kuni te 
ise surete.”

See oli erirežiimiga laager. Siia paigutati 
vange, kes olid ka varem olnud karistatud ja 
kes olid kohtu poolt kuulutatud eriti ohtlikeks 

retsidivistideks või olid surma mõistetud, kuid 
surmaotsus oli ära muudetud. Vangid kandsid 
triibulisi riideid, kehtis alandatud toidunorm. 
Vange hoiti väikestes ööpäevaringselt lukus-
tatud kambrites, samasugustes kambrites 

Enn Tarto saabumine vangistusest 17. oktoobril 1988. a. Vastuvõtt Tartus. Lipuga Harry Henn. Foto: erakogu 

Hirvepargis 23. augustil 1987. a. Kõnelemas Merle Jääger, plakatiga Erik Udam. Foto: erakogu 
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töötati – igal kambril oma töökamber. Jalu-
tama viidi väikestesse jalutusboksidesse, iga 
kamber eraldi. Laagril oli oma trahviisolaator 
kartseriga ja üksikkambrid.

Suremus oli 10% aastas. Kõik vangid olid 
haiged. Kui Nõukogude Liit poleks kokku 
varisenud, olekski enamik vange surnud, sest 
keskmiselt oli karistuseks 10+5. Kutšino sur-
malaagrist võrsus parlamendisaadikuid Uk-
raina, Armeenia, Leedu ja Eesti parlamenti. 
Permi “Memoriaali” andmetel on tänaseks 2/3 
Kutšino surmalaagri vangidest surnud. Ena-
mik neist olid minust nooremad.

Lugu on läinud niigi pikaks. Aga toon 
siiski näiteid toidu ja riiete kohta, et kas või 
veidikene vastu seista alatule valele, justkui 
jäänuks nn. Hruštšovi sula ajal kujunenud 
leebe olukord poliitvangilaagrites püsima.

Vangid kannatasid vitamiini- ja mineraali-
de puuduse all. Pakke (5 kg) võidi lubada al-
les pärast poole aja äraistumist. Mina muidugi 
ühtegi pakki ei saanud. Mingit mitteametlikku 
kaubandust vangla tüüpi laagris ei olnud. Ai-
nuke päästerõngas oli kord aastas lubatud 1 kg 
panderoll. Seal pidi olema küüslauk. Hambad 
logisesid, igemed veritsesid – küüslauk aitas.

Rohusöömine oli keelatud, kuigi esimesel 
võimalusel rohtu söödi ja anti teistele vangide-
le. Jalutusboksidel olid tsementpõrandas praod. 
Sealt hakkasid kevadel kasvama ohakad ja nõ-
gesed. Neid söödi salaja. Kahjuks valvurid siiski 
märkasid seda, rohi hävitati ja praod põrandas 
määriti tsemendiga kokku. Kambriakendel olid 
kahekordsed trellid, kuid oli siiski väike õhu-
aken. Tegime vaimulik Ded Pokutniku (koda-
nikunimi Semjon Skalitš) karkudest püünise. 
Ukraina luuletaja Vassili Stus oli osav läbi 
õhuakna väljas kasvavaid nõgeseid kambrisse 
tõmbama. Kui märgati, niideti rohi maha.

Permi oblastis oli muidugi külmem kui 
Mordvas, olime juba igikeltsa piirkonnas. Kõige 
jubedam oli kevadel. Keskküttekatlamaja lõpe-
tas kütmise. Kui Moskva garnison läks üle suve-
riietele, võeti ka meilt vatijoped ja talvemütsid 
ära. Vatipükse ja vilte polnud meil talvelgi – ei 
töötanud me ju välitöödel. Meie laagribarakk 
asus Lõsva jõe ääres, Uuralite eelmäestikus. 
Aasia piirini oli 70 km. Lõsva jõgi tõusis mais 
lumesulamise tõttu üle kallaste. Meie barakk 

oli ehitatud vaiade otsa. Baraki alla tuli Lõsva 
jõe vesi. Kambris oli õhutemperatuur umbes 
+7 (±2) kraadi (˚C), muidugi oli niiske.

Vangide riietuseks olid maika, trussikud 
ja õhukesed puuvillased triibulised riided, 
ööseks lisaks ainult õhukene räbaldunud 
tekk. Ja nii võis kesta 3–5 nädalat. Poolnälja-
ne inimene värises ööpäevaringselt.

Möödunud aastal oli ülemaailmne skan-
daal, et ameeriklased olevat oma vange hoid-
nud eelpoolkirjeldatud tingimustes kaks öö-
päeva. Aga meie?

Muidugi olen kurb, et ameeriklased ei 
austa alati vangide kohtlemisel rahvusvahe-
lise õiguse põhimõtteid. Õnneks nende väär-
nähtuste vastu protesteeritakse.

Tänapäeval Eestis stalinismi kuritegudest 
siiski mõnevõrra räägitakse. Kommunismi 
kuritegudest on peaaegu võimatu laiemalt 
rääkida. Tooksin siin tsitaadi Pulitzeri pree-
mia laureaadi Anne Applebaumi raamatust 
“Gulag”:

“Endiste kommunistide võim ja minevi-
ku ebapiisav käsitlemine postkommunistlikus 
maailmas ei ole kokkusattumus. Otse öeldes 
on endistel kommunistidel selge huvi mine-
vikku varjata: see määrib neid, õõnestab nen-
de jalgealust, kahjustab nende reformaatori-
mainet, isegi kui neil mineviku kuritegudes 
isiklikult mingit osa ei olnud.”

25. märtsil 2006 Tartu Linnamuuseumis toi-
munud ajalookonverentsi “Vastupanu ja tagasi-
tulek Siberist 1955–1985” ettekande põhjal.

Enn Tarto

(1939)
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