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Ernst Paklari 100. 
sünniaastapäeva 
puhul

Volita Paklar

O n teada, et veel tsaariajal elas Peterbu-
ris rohkem eestlasi kui üheski Eestimaa 

linnas. Neid opteerus hulganisti kodumaale 
1920. aastatel, kuid ka sinna jäi neid piisavalt, 
et hoida eesti kultuuri sugemeid. Nõukogude 
ajal lisandusid kohalejäänutele veel eestlastest 
tudengid. Eesti Pedagoogiline Tehnikum ja Le-
ningradi A. I. Herzeni nim. Riikliku Pedagoo-
gilise Instituudi vähemusrahvuste osakonna 
eesti sektsioon valmistasid ette pedagoogilist 
kaadrit eesti koolidele üle kogu Venemaa. Ve-
nemaa eestlastel oli veel mitu ajalehte ja aja-
kirja (Edasi, Leegid, Säde jt.), kirjastus “Kül-
vaja” (koos trükikojaga), oma raamatukauplus 
ja isegi oma loomeühing “Eesti Proletaarsete 
Kirjanikkude Assotsiatsioon” (1926–1937), 
kuhu kuulus ka Ernst Paklar.

Seoses Sergei Kirovi mõrvaga algasid 1934. 
aastal repressioonid. Kui algul vahistati eest-
lasi kui esseere, trotskiste ja “kodanliku Ees-
ti agente”, siis hiljem sattusid nad massiliste 
repressioonide alla juba kui lihtsalt eestlased. 
1930. aastate lõpuks oli Nõukogude Liidus 
hävitatud iga neljas eestlane ja eesti keel sat-
tunud põlu alla. 

Ernst Paklar sündis 24. oktoobril 1908. 
aastal Uurali tööstuslinnas Zlatoustis. Isa Karl 
Paklar pärines ühest vanimast eesti asundusest 
Samaara all – Lohukülast (üks küla asundaja-
test oli Karli vanaisa). Karl töötas posti- ja te-
legraafiametnikuna. Abielust Marta Nigoliga 
sündinud kolmest lapsest jäi ellu vaid Ernst. 

Paklarite pere kolis Samaarasse, kus Marta 
sugulased olid elanud juba mitu põlve ja mõni 
neist rikkakski saanud... Kuid Esimene maa-
ilmasõda ja revolutsioon ning Marta haigus 
ajasid kogu pere elu sassi. 

Kodusõja alates oli isa sunnitud registree-
rima ennast vabatahtlikuks ühele sõjalisele 
ehitusrongile. Ešelon suundus Kesk-Aasias-
se, kus rongi asukad pidid korrastama raud-
teid ja sideliine ning olema valmis sõdima 
basmatšidega. Ühes vagunis sõitis koos isa ja 
voodihaige emaga kaasa ka 12-aastane Ernst. 
1921. a. juunis Vannovkas – ukraina asunduses 
Kasahstanis – tõsteti haige ema rongilt maha. 
Isa oli järjekordse sõjalise ülesandega kaugel 
komandeeringus. Ema suri 13-aastase poja 
käte vahel. Vene papp keeldus võõra-(luteri-) 
usulisele lahkunule matusetalitust läbi viimast. 
Marta Paklar maeti ilma õnnistuseta. Isa jõudis 
tagasi alles mitme nädala pärast. Karl Paklar 
demobiliseeris ja jõudis omaste juurde Samaa-
rasse 1922. a. talveks. Karl kolis Baškiiri küla 
Abdrezjaki lähistel asuvasse eesti asundusse 
mõttega hakata talu pidama, aga plaani nurjas 
Ernsti otsus minna haridust omandama. Teinud 
kolme aastaga läbi Mesjagutovo koolis neli 
klassi (5.–8. kl.), lõpetas ta Samaaras keskkooli 
9. klassi ning samal, 1927. a. astus Leningradi 
A. I. Herzeni nim. Pedagoogilisse Instituuti, 
mille lõpetas 1931. a. 

Juba Herzeni instituudi õpingute ajal, l929. 
aastast alates, huvitus Ernst Paklar soomeugri 

Ernst Paklar 1922. aastal.
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rahvaste ja naaberrahvaste kultuurist ning etno-
geneesist. Aastatel 1931–1932 oli ta NSVL TA 
Rahvasteuurimise Instituudis nooremteadur. Ta 
kogus statistilisi andmeid eesti asunduste kohta 
Venemaal ja avaldas materjale regulaarselt tea-
dusperioodikas. Samal teemal tegi ta ettekande 
Eesti Teadusühingu istungil 10. jaanuaril 1932. 
Järgmisel aastal astus ta aspirantuuri LIFLI 
(Leningradi Ajaloo-, Filosoofia- ja Kirjandus-
instituut) juures, kust ta aga 1934. aastal välja 
heideti. Kummatigi õnnestus tal aspirantuur 
lõpetada. Aspirantuuri ajal, aastail 1933–1935 
alustas ta pedagoogilist tegevust – pidas Eesti 
ajaloo loenguid Herzeni instituudis ja aastatel 
1934–1935 LIFLI-s. Samal ajal ta “määras en-
dale kindlaks kutsealaks” Baltikumi varasema 
keskaja. Ta kirjutas valmis kandidaadiväitekirja 
Saksa ekspansioonist Baltimaadesse lähtuvalt 
“Henriku Liivimaa kroonikast”, kuid ei jõud-
nud seda kaitsta – 1935. aastal määrati ta Karja-
la Pedagoogilise Instituudi ajaloo teaduskonna 
dekaaniks Petroskois ning 1936.–1937. aastal oli 
ta Vitebski Pedagoogilise Instituudi ajalootea-
duskonna dekaan.    

E. Paklar kirjutas 1937. aastal ajakirja Istori-
českij Žurnal tellimusel artikli Peipsi jäälahin-
gust, kuid tema kui represseeritud autori töö jäe-
ti avaldamata. Jäälahingu teema juurde pöördus 
ta tagasi 1947. aastal ning aasta pärast ta surma 

ilmus artikkel ajakirjas Istoričeskie Zapiski. 
Lisaks ajaloole tegeles Ernst Paklar ka 

tõlkimise ja tõlkekriitikaga, katsetas luulega 
ja kavandas ajaloolise romaani kirjutamist. 
Ometigi jäävad ainsaks kättesaadavaks näiteks 
E. Paklari kirjandusannetest tema GULAG-
is kirjutatud “Eluloolised märkmed”, millest 
osa õnnestus tal ka välja tuua. Käsikirjas on 
märgitud iga peatüki valmimise aeg ja koht. 
Sellega saame jälgida vangi rännakuteed 
mööda GULAG-i. Autor arreteeriti Vitebskis 
1937. a. oktoobris, kuid uurimisele viidi Pet-
roskoi vanglasse. Seejärel sattus ta Komimaale 
Põhja-Petšora raudtee ehituslaagritesse Knjaž-
Pogosti (Sõktõvkari all), kus viibis märtsist ku-
ni maini 1941. Viimane sissekanne on tehtud 
1947. a. veebruaris Mežogis (Kotlase lähedal). 
Sama aasta oktoobris ta vabastati. 

Enne seda tekkis lühidialoog laagriülema 
kabinetis: “Kas te teate, mille eest siin istusi-
te?” – “Ei tea.” – “Ja meie ka ei tea.”

17. oktoobril oli E. Paklaril pass juba käes 
ning ta suundus otsekohe Tartusse. Töösaami-
se osas olid tal kirja teel juba eelläbirääkimi-
sed peetud ENSV TA Ajaloo Instituudi direk-
tori Rihard Kleisiga. 12. novembril oli Ernst 
Paklar juba instituudi nooremteadur. Kahjuks 
juba 11. juunil 1950 katkestas järjekordne sü-
dameatakk tema elu.  

“Eluloolised märkmed” on kribukirjas täis 
kirjutatud vihikud, mis olid mõeldud lugemi-
seks põhiliselt lastele ja omastele. Tekst on üle 
puistatud vene, eesti, saksa, soome, prantsuse, 
ladina klassikute tsitaatidega originaalkeeltes 
– kõik mälu järgi, sest vaevalt oli autoril laagri 
tingimustes võimalust pöörduda algallikate 
poole. “Eluloolistest märkmetest” võib leida 
üksikasju eesti asunduste elu-olust tsaariaegsel 
ja revolutsioonijärgsel Venemaal, selle aja ise-
ärasustest ning fakte autori enda elust.

Säilinud teksti digitaliseeritud variant asub 
hoiul Eesti Kultuuriloolises Arhiivis. Siin pa-
kume avaldamiseks peatükid “Öö serval” ja 
“Nälg” – ligi pool aastat kestnud raskest reisist 
kodu poole. 
 
Toimetuselt:
Käesolevate katkendite näol saame aimu Ernst 
Paklari kirjanduslikest annetest, paraku temast 
kui ajaloolasest me täit pilti ei saa. Ometigi 
vääriks Ernst Paklar omaette lühikäsitlust just 
kui ajaloolane.

Karl, Ernst ja Marta Paklar. Samaara, 1914. aasta paiku. Foto: erakogu 
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1 Bibliograafia I osas sisalduv loetelu pärineb Ernst Paklarilt endalt ning on kirja pandud tagantjärele mälu 
järgi. Autori kirjaviis muutmata. 
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