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Toimetuselt

R aamatust on põhjust kirjutada ka raamatuaastate vahepeal. 
Nõukogude võim tuletab ennast kirjutamatagi meelde. Seda-
puhku siis raamatu ja Nõukogude võimu suhtest. Kohe pärast 

sõda alustasid Nõukogude okupatsioonivõimud tuumiktekstide hä-
vitamist eesmärgiga muuta eestlaste rahvuslikku identiteeti. Asutati 
Riiklik Raamatukogu, mille ülesandeks oli järelevalve kõigi Eesti raa-
matukogude üle. Kummatigi ei õnnestunud nimetatud asutuse etteot-
sa pandud truul käsutäitjal Helene Johanil ponnistustele vaatamata 
üle võtta Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, mida oleks 
suure tõenäosusega oodanud samasugune häving, nagu tabas Tallinna 
Keskraamatukogu arhiivkogu. Käe pani ette Helene Johanist veelgi 
kõrgemal ametipostil olnud Nigol Andresen. Lisaks olevat Andresen 
soovitanud arreteeritutelt, küüditatutelt ja sõjapõgenikelt konfiskeeri-
tud raamatud jagada Peeter Tarveli ja August Annisti sugustele teadus- 
ja kultuuritegelastele, kelle oma raamatukogud olid sõjatules hävinud. 
Nigol Andresen oli okupatsioonivõimudega kaasa läinud tegelastest 
üks kõige vastuolulisemaid. Ta oli esimese Nõukogude “nukuvalitsu-
se” välis- ja haridusminister, kes 1950. aastail represseeriti ja saadeti 
laagrisse, kust naasnuna taotles energiliselt parteisse tagasi võtmist. 
Hilisemal ajal jäi ta paljudele meelde teravkeelse ja erudeeritud ning 
suhteliselt sõltumatu isiksusena. 

Raamatute hävitamisest veelgi jahmatavamana tundub aga raamat 
kui süütõend. Riigiarhiivi raamatukogust leitud väljaannete näitel on 
näha, kuidas repressiivorganid kasutasid süüdistusmaterjalina enne-
sõjaaegseid biograafilisi teatmikke ja leksikone. Seik kellegi kohta 
trükisõnas võis äärmuslikul juhtumil tähendada surmanuhtlust.

Tuna jõuluidüllist üsna kaugel seisvas aasta lõpunumbris on jut-
tu veel mitmestki säravast isikust, nagu filosoof Hegelist, ajaloo-
kroonik Kelchist, kelle sünnist möödus detsembris 350 aastat, Lauri 
Kettunenist, kes käis 1940. aastal Talvesõja ajal uurimas eestlaste mee-
leolu, ning Urho Kaleva Kekkonenist, kelle plusside ja miinuste kokku-
lugemine kestab arvatavasti igaviku. Ja kui Iraagi nimetamine tänases 
pressis tekitab õõva, siis 1970. aastatel kavandasid Oleg Roslavlev ja 
Vello Salo sealsamas Iraagis Mosuli linnas Eesti kohanimede atlast. 

Head aastavahetust!
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