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4. BERIA RAHVUSPOLIITIKA JA EESTI

Kremli �uus rahvuspoliitika� mõjutas 1953.
aasta kevadel tuntavalt ka Eesti poliitilisi olu-
sid. See mõju oli tegelikult suuremgi, kui es-
mapilgul oodata võiks. Ka Eesti suhtes ei
muutnud Beria oma tegevuse loogikat: muu-
datused algasid siseministeeriumi raames ning
mõjutasid kindlasti ka teisi valdkondi (eelkõi-
ge parteiaparaati) tollases Eesti NSV ühiskon-
nas. Esmalt aga oleks sobilik heita põgus pilk
sellele, mida on Beria teemal Eestis kirjutatud.

4.1. Historiograafiast: mida on Beria teemal
Eestis kirjutatud.

Teadmine L. Beriast oli nõukogude ajal Ees-
tis olemas nii ametlikus versioonis kui ka rah-
va mälus. Beria mahavõtmise järel püüti Nõu-
kogude Liidus igasugune ametlik teave tema
kohta välja juurida. �Suure Nõukogude Entsük-
lopeedia� tellijad pidid entsüklopeedia vasta-
vast köitest Beria eluloo välja rebima ja selle
asendama uue artikliga. Beria nime all ilmu-
nud trükised pandi erifondi. Eesti NSV aga
torkas silma sellega, et oli hiljem vist küll ainu-
ke �vennalik� liiduvabariik, mille entsüklopee-
dias oli Beria ametlik elulugu sees � loomuli-
kult ajastule kohases hinnangus. Beria oli ENE
ametliku seisukoha järgi �poliit. avantürist,
kellel õnnestus pääseda vastutavatele ameti-
kohtadele NLKP-s ja Nõuk. valitsuses�. Tema
tegevust aga hinnati järgmiselt: �Püüdis sea-
da julgeolekuorganeid kõrgemale parteist ja
valitsusest, oli isikukultuseaegsete ebaseadus-
like repressioonide peaorganiseerijaid. 1953
paljastati B. reeturlik partei- ja riigivastane
tegevus, NSVL Ülemkohus mõistis B. ja ta kaas-
süüdlased surma.�1  K. Vaino aegne uus ENE
väljaanne aga Beria elulugu enam ei sisalda-
nud.

Historiograafilises plaanis tuleb tunnista-
da, et Beria tegevust arvestataval teaduslikul
tasemel Eestis seni pole uuritud. Nõukogude
ajal sai seda teemat vähesel määral käsitleda
üksnes parteiajaloo ametlike kaanonite raa-
mes � seega üksnes hukkamõistvalt. EKP kol-
meköitelises ajaloos tõdetakse, et ka �Eesti-
maa Kommunistlikul Parteil tuli pidada võit-
lust Beria ja tema kaasosaliste vastu, kes vaba-
riigi juhtkonda valelikult süüdistasid ebaõiges

kaadri valimise ja paigutamise praktikas ning
püüdsid külvata vaenu Eesti NSV-s töötava mit-
mest rahvusest kaadri sekka� 2.

Arusaadavatel põhjustel � eelkõige allika-
lise baasi nappuse tõttu � käsitlesid küllaltki
ebamääraselt 1953. aasta sündmusi Eesti NSVs
ka väliseesti autorid. Nende käsitluste eeliseks
parteiajalooliste �uurimuste� ees oli siiski see,
et tollaseid sündmusi vaadeldi Kremli võimu-
võitluse kontekstis.3  Beria reformipoliitikat on
aga laiemas kontekstis käsitlenud J. Lina oma
Stockholmis ilmunud raamatus �Skorpioni
märgi all�, tuginedes osaliselt 1990. aastate
alguses Venemaal ilmunud uuematele käsit-
lustele. Autor on Stalini surma järgset aega
silmas pidades õigesti märkinud, et �see pe-
riood polnud sugugi nii hull, nagu Hruðtðov
tagantjärele püüdis väita�.4  Samas aga on mit-
med J. Lina seisukohad vähe argumenteeritud
(Beria soov Baltikumi Läänele tagastada) ja ka
fakti tasandil ebatäpsed � Beriat ei arreteeritud
27. juunil, vaid ikkagi 26. juunil 1953. aastal.

1980. aastate teisel poolel ja 1990. aastate
alguses avaldati eestikeelsete materjalide tõl-
getena üleliidulisest ajakirjandusest mitmeid
Beria-teemalisi kirjutisi.5  Nende põhisuunit-
lus oli, nagu artikli alguse historiograafia osas
juba osundasime, ühemõtteliselt hukkamõis-
tev ning tema reformipoliitikast möödavaatav.
Sellist seisukohta aga ei toetanud sugugi kõik
Eesti ajaloolased ning samal ajal algab Beria
tegevuse osaline �ümberhindamine�. 1989.
aastal ilmus kolme autori (M. Laar, L. Vahtre,
H. Valk) Eesti ajaloo ülevaade �Kodu lugu�, mis
andis ka Beria tegevusele hoopis teistlaadse
hinnangu. Väljaande autorid küll tõdevad, et
Beria puhul oli tegemist �erakordse mõrtsu-
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1 Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Tallinn. Valgus,
1968, I kd, lk 325.
2 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei aja-
loost. Tallinn. Eesti Raamat, 1972, III kd, lk 380.
3 Vt näiteks: Purre, A. Teine punane okupatsioon
Eestis. Aastad 1952�1964. � Eesti saatuseaastad.
1945�1960. Stockholm, EMP. 1965, III kd, lk 7�17.
4 Lina, J. Skorpioni märgi all. Nõukogude võimu
tõus ja langus. Stockholm. Referent, 1996, lk 306.
5 Osundagem siinkohal üksnes mõnele kirjutise-
le: Mikojan, S. Teener. Rahva Hääl, 27.02.1988;
Þusseinin, N. Beria. Edasi, 11�12.03.1988; Bõstrov,
S. Eriülesanne. Maaleht, 23.06.1988; Antonov-
Ovsejenko, A. Beria. Noorte Hääl, 14.01�13.02.
1989.
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kaga�, kes aga alustas isikukultuse hukka-
mõistmist ning �andis märku kavandatavatest
radikaalsetest reformidest�.6  Viidatakse ka
NLKP KK 12. juuni otsusele (tõsi, osundama-
ta, et tegemist oli Lätit ja Valgevenet puuduta-
va otsusega)7  ja selle põhiseisukohtadele ning
jõutakse järeldusele: Beria eesmärgiks oli Bal-
tikumist �mingi �rahvademokraatlik� puhver-
tsoon luua�. See seisukoht, mis paraku pole
allikatega kaetud, on tänaseks jõudnud ka
kõige uuemasse gümnaasiumidele mõeldud
Eesti ajaloo õpikusse.8  Eestis on käibel veel
teisigi eksiseisukohti. Nii väidab G. Aarma, et
Beria arreteeriti juba 1. mail 1953. aastal, kus-
juures vastav teade olevat avaldatud ajakirjan-
duses 10. mail. Aarma põhjendab oma seisu-
kohta: �Ma olin nende sündmuste sees just
siis, kui Beria kõrvaldati.�9  Paraku ei vasta see
seisukoht siiski tegelikkusele � Beria arretee-
rimise teade avaldati ajakirjanduses hoopis 10.
juulil 1953. aastal.10

Hiljem on Beria tegevust ja osaliselt ka sel-
le kajastumist Eestis puudutatud mõnedes aja-
leheartiklites. Põgusalt ja referatiivselt on kir-
jeldatud Beria välis- ja sisepoliitilisi initsiatii-
ve 1953. aastal.11  Hruðtðovi nägemust tollas-
tele sündmustele on kõige selgemalt Eestis
rõhutanud K. Jaanson.12  Beria saatuslik viga
seisnes tema arvates selles, et pärast seda, kui
�Ukraina KP Keskkomitee esimeseks sekretä-
riks oli saanud ukrainlane Kiritðenko, ja oli
teada, et NLKP KK presiidiumi (nagu tollal
poliitbürood nimetati) järgmisel koosolekul
teeb Beria ettepaneku rahvusliku kaadri edu-
tamise kohta ka Balti liiduvabariikides�.13

Paraku oli Hruðtðovi tõde siiski üksnes poolik
tõde. Lisaks osundas Jaanson, et 1953. aasta
juunis tehti ühele �vaieldamatult rahvuslikult
meelestatud� mehele ettepanek koostada van-
gilaagrites viibivatest meestest nimekiri, kel-
lest võiks tulevikus kokku panna Eesti NSV
uue valitsuse.14

1953. aasta sündmusi on oma 1990. aasta-
te alguse intervjuudes põgusalt puudutanud
ka tollane EKP KK esimene sekretär I. Käbin.15

Tõsi, Käbin on küllaltki napisõnaline, kuid ta
toob siiski mitmeid huvitavaid fakte sellest
ajastust esile. Käbin ei vaata mööda ka Beria
tegevusest.

4.2. ENSV siseministeerium:
kaadrimuudatused Moskalenko ajal.

Stalini surma järel 1953. aasta märtsis läbi
viidud riigiaparaadi reorganiseerimine nägi
ette ka liiduvabariikide riikliku julgeoleku- ja
siseministeeriumide ühendamise ühtseks si-
seministeeriumiks. Kahe ministeeriumi ühen-
damine oli äärmiselt keerukas ülesanne, kuna
lühikese ajaga tuli paika panna uus kaader ja
tööle rakendada uus struktuur. Ministeeriu-
mide ühendamisel anti selge eelistus senise-
le riiklikule julgeolekuministeeriumile ja ena-
mikus liiduvabariikides nimetati siseminist-
riks endine julgeolekuminister.

Selliselt toimiti ka Eestis. NSVLi siseminist-
ri esimese käskkirjaga 16. märtsist 1953. aas-
tast nimetati Eesti NSV siseministriks senine
riikliku julgeoleku minister V. Moskalenko.16

Oma esimese käskkirja andis Moskalenko välja
21. märtsil, teatades, et asus �otseste kohus-
tuste täitmisele�, ning alluvatele anti teada,
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6 Laar, M, Vahtre, L, Valk, H. Kodu lugu II. Toime-
tanud S. Vahtre. � Loomingu Raamatukogu. Tal-
linn. Perioodika, 1989, nr 42/43, lk 77�78.
7 See ekslik seisukoht, et 12. juunil võeti vastu
mingi üldine NLKP KK Presiidiumi otsus rahvus-
poliitika muutmisest liiduvabariikides, on leidnud
tee teistessegi väljaannetesse. Vt Eesti ajaloo kro-
noloogia. Tallinn. Olion, 1994, lk 204. Samal sei-
sukohal on ka J. Lina.
8 Adamson, A., Valdmaa, S. Eesti ajalugu gümnaa-
siumile. Tallinn. Koolibri, 1999, lk 211.
9 GULAGi kombitsate karmis embuses. T. Trubetsky
intervjuu G. Aarmaga (6). Areen, 18.08.1999.
10 Vt lähemalt: Rahva Hääl, 10.07.1953.
11 Tannberg, T. Berliin-Moskva; Järv, J. Beria Gorbat-
ðovi ennetamas. Postimees, 1994, 1. jaanuar; Olep, J.
118 päeva 1953. aastast. Seitse Päeva, 1993, nr 8�10.
12 Jaanson, K. Baltikum, Beria ja Hruðtðov. Täna-
päev. 1990, nr 46; Jaanson, K. Sedakorda üksnes
Beriast. Postimees, 11.01.1994.
13 Jaanson, K. Sedakorda�, lk 11.
14 Jaanson, K. Baltikum� .
15 Eraisik. Portree ajaloo taustal (Intervjuu V. Iva-
noviga). Õhtuleht, 2.08.1990 jj. (Algselt ilmus in-
tervjuu ajalehes Sovetskaja Estonia, Õhtulehe tõl-
ge avaldati esialgu eksitava pealkirjaga �Üksikisik�);
�Kõndisin kogu aeg noateral� (Intervjuu T. Liiviga).
Pühapäevaleht, 26.09.1992.
16 V. Moskalenko sai ENSV julgeolekuministriks
pärast B. Kummi tagandamist 1950. aasta veebrua-
ris. Vt tema elulugu: Akadeemia, 1999, nr 10, lk
2253�2254; ERAF, f 1, n 6, s 7438.
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et kõik siseministeeriumist väljuvad doku-
mendid kehtivad üksnes ministri või asetäit-
jate allkirjaga.17  Esimese nädala jooksul nime-
tas Moskalenko ametisse enamiku osakonda-
de, eriosakondade ja all-osakondade ülemate
kohusetäitjad ning ministeeriumi sekretariaa-
di ja inspektsiooni ülema kohusetäitjad.18  Pa-
ralleelselt valmistati ette endise Eesti NSV si-
seministeeriumi ametlikku üleandmist. 24.
märtsil vormistati vastav üleandmis-vastuvõt-
misakt, millele kirjutasid alla endine sisemi-
nister J. Lombak ja Moskalenko.19

23. märtsil 1953. aastal nimetati ametisse
hulgaliselt liiduvabariikide ja autonoomsete
liiduvabariikide siseministrite asetäitjaid. Eesti
NSV siseministri asetäitjana asus tööle polkov-
nik A. Tðernõ�ov. Moskalenko teiseks asetäit-
jaks sai polkovnik A. Gavrilov, kes nimetati
ametisse 6. aprillil.20  1953. aasta märtsi lõpus
nimetati polkovnik I. Ivanov kaadrite osakon-
na ülemaks.21  Märtsi viimasel päeval nimeta-
ti ametisse ka oblastite siseasjade valitsuste
ülemad: alampolkovnik A. Ljapin (Tartu) ja ma-
jor I. Kinarov (Pärnu).22  NSVL siseministri
I. Serovi 4. aprilli 1953. aasta käskkirjaga mää-
rati teenistusse oblastite siseasjade valitsuste
ülemate asetäitjad: polkovnik N. Voronin
(Tallinn), M. Aleksejev (Tartu) ja polkovnik
B. Nazarov (Pärnu).23  1953. aasta aprillis mää-
rati ametisse veel paar osakonnajuhatajat.24

Mitmed senised Eesti NSV siseministeeriumi
kõrged ametnikud saadeti mujale tööle. Nii
saadeti uuele tööle Leningradi oblastisse en-
dine Moskalenko asetäitja polkovnik V.
Sevtðenko, kindralmajor M. Svinelupov aga
leidis uue ameti GULAGi süsteemis.25

1953. aasta aprillis ja mais toimus rida kaad-
rimuudatusi Eesti NSV ja teiste liiduvabariikide
miilitsaorganites.26  18. ja 20. mail toimus suu-
rem vabastamine liiduvabariikide miilitsava-
litsuste teenistusest (Eestis vabastati näiteks
kapten A. Paukson). Rida vabastamisi miilitsa-
teenistusest leidis aset ka juunis-juulis.27

4.3. ENSV siseministeerium:
uue kaadripoliitika algus.

Moskalenko ja tema asetäitjad ei olnud
Beriale siiski sobilik meeskond Lubjankale
vajalike kaadrimuudatuste elluviimiseks.
Moskalenko võimuloleku aeg oli tegelikult

ettevalmistuseks põhjalikele muudatustele.
Tol ajal tehtud kaadrimuudatused olid selgelt
praktilise iseloomuga, tingitud julgeolekuor-
ganite reorganiseerimisest ühtseks siseminis-
teeriumiks. Nende kaadrimuudatuste esma-
seks eesmärgiks oli uue asutuse tööleraken-
damine.

Eesti NSV siseministeeriumi juhtkonna
väljavahetamise küsimus tõusis Lubjankal
päevakorrale koos Läti siseministeeriumi juht-
konna uuendamisega 1953. aasta mai teisel
poolel. 23. mail 1953. aastal vabastatigi
V. Moskalenko koos oma asetäitjatega (pol-
kovnikud Gavrilov ja Tðernõðov) ametist.28

Moskalenkole Eestis enam rakendust ei lei-
tud. 1953. aasta juunis komandeeriti ta koos
A. Tðernõðoviga NSVL siseministeeriumi
kaadritevalitsuse käsutusse.29  Moskalenko
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17 ENSV siseminister Moskalenko käskkiri nr 01
21.03.1953. � ERAF, f 17, n 1, s 54, l 46.
18 ENSV siseminister Moskalenko käskkiri nr 1
21.03.1953, nr 3 24.03.1953, nr 4 24.03.1953, nr 5
24.03.1953, nr 10 28.03.1953. � ERAF, f 17, n 2, s
54, l 56, 58, 59, 65.
19 Moskalenko ja Lombaku raportid Beriale
24.03.1953. � ERAF, f 17/1, n 1, s 229 (numereeri-
mata).
20 NSVL siseministri L. Beria käskkiri nr 43
23.03.1953, nr 135 6.04.1953. � ERAF, f 17, n 3, s 6,
l. 60-65, 111-113. Vt ka Moskalenko käskkirja nr
19 8.04.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 77.
21 NSVL siseministri L. Beria käskkiri nr 61
26.03.1953. � ERAF, f 17, n 3, s 6, l 65-72p.
22 NSVL siseministri L. Beria käskkiri nr 85
31.03.1953. � ERAF, f 17, n 3, s 6, l 74-80.
23 NSVL siseministri asetäitja S. Kruglovi käskkiri
nr 122 4.04.1953 � ERAF, f 17, n 3, s 6, l. 100-107.
24 ENSV siseministri Moskalenko käskkiri nr 26
11.04.1953, nr 36 22.04.1953. � ERAF, f 17, n 2, s
27, l 84, 98.
25 ENSV siseministri Moskalenko käskkiri nr 62
13.05.1953, nr 74 19.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s
27, l 128, 142.
26 NSVL siseministri esimese asetäitja I. Serovi
käskkiri nr 115 3.04.1953, nr 120 4.04.1953, nr 196
16.04.1953, nr 200 17.04.1953, nr 225 22.04.1953,
nr 258 30.04.1953, nr 283 8.05.1953. � ERAF, f 17,
n 3, s 6, l 84-90, 94-98, 123-153, 157-163.
27 NSVL siseministri asetäitja I. Serovi käskkiri nr
344 20.05.1953, nr 435 4.06.1953. � ERAF, f 17, n
3, s 6, l 180, 199-205.
28 NSVL siseministri L. Beria käskkiri nr 362
23.05.1953 � ERAF, f 17, n 3, s 6, l 170.
29 ENSV siseministri Krassmani käskkiri nr 162
15.06.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 331.
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küsimus oli päevakorral ka EKP KK VI pleenu-
mil 1953. aasta augustis, kus osundati, et �seo-
ses sellega, et sm. Moskalenko � KK Büroo lii-
ge � kutsuti vabariigist ära ja töötab praegu
Moskva oblastis, on ettepanek vabastada ta KK
Büroo liikme kohustustest�.30  Pleenum nõus-
tus selle Käbini ettepanekuga üksmeelselt.

Uueks siseministriks nimetas Beria 23.
mail Mihhail Krassmani ja tema asetäitjateks
said polkovnik J. Klausepp ja alampolkovnik
E. Neelus. Siseministeeriumi kõrgema juht-
konna väljavahetamisega algas põhjalik kaad-
rivahetus kogu siseministeeriumi aparaadis.
Juba samal päeval � 23. mail � nimetati ame-
tisse ka rida uusi osakondade ja vahetuste ju-
hatajaid: vanemleitnant E. Veltmann (1. osa-
kond), alampolkovnik J. Kroon (2. osakond),
major O. Borel (4. osakond), kapten E. Kikas
(7. osakond), alampolkovnik H. Andrussov
(8. osakond), kapten A. Ibrus (2. eriosakond),
kapten K. Kohver (6. eriosakond), major I. Erm
(vanglate osakond), major A. Naruson (kaadri-
teosakond), major G. Kosse (tuletõrjevalitsus),
major I. Kübar (11. valitsuse ülem), insener-
major A. Pihlapson (kohaliku õhutõrjeteenis-
tuse osakond) ja intendanditeenistuse kapten
K. Rebane (rahandusosakond).31  Tollase ajas-
tu kontekstis on kindlasti oluline rõhutada,

et kõige olulisemad osakonnad anti kohaliku
kaadri juhtida. 23. mail nimetati ametisse ka
Eesti NSV miilitsavalitsuse ülema asetäitjad:
vanemleitnant E. Teus ja alampolkovnik
R. Prants ning rida miilitsavalitsuse osakon-
najuhatajaid, kellest enamik olid eestlased.32

Siseminister Krassman kinnitas enamiku
eeltoodud ametissenimetamisi 27. mail välja-
antud käskkirjadega.33  Samal päeval � 27. mail
� nimetas ta ametisse ka osakondade ülema-
te asetäitjad, kelleks olid enamasti mitteeest-
lased.34  Kapten K. Sirkel edutati eriinspekt-
siooni ülemaks ja kaadrite osakonna ülema
asetäitjaks.35

1953. aasta mai lõpus pidi siseministee-
rium tegelema ka oblastite likvideerimisega
kaasnenud kaadriprobleemidega. Oblastite
siseasjade valitsused kaotati ning selle üles-
ande täitmiseks loodi eraldi likvideerimisko-
misjonid. Vabanev kaader tuli kutsuda ENSV
siseministeeriumi kaadriosakonna käsutusse
ja neid, keda enam kasutada ei saanud, ootas
ees �vallandamine koosseisude vähendamise�
alusel.36  Oblastite siseasjade valitsuste likvi-
deerimine pidi lõppema hiljemalt 10. juuniks.
Sarnaselt toimiti ka oblastite miilitsavalitsus-
te likvideerimisel.37

Põhjalikud kaadrimuudatused leidsid aset
ka kohalikul tasandil � siseministeeriumi ra-
joonide ja linnade osakondades. 28. mail mää-
rati ametisse uued siseministeeriumi miilitsa
rajooni- ja linnaosakondade ülemad.38  Kokku
nimetati ametisse 30 rajooni osakondade üle-
mat, kellest vähemalt 23 olid eestlased. Eest-
lased olid ka Tallinna, Tartu ja Pärnu linna mii-
litsaosakondade ülemad39, kuna Narvas ja
Kohtla-Järvel olid nendeks venelased. 1953.
aasta mai lõpus nimetas Krassman ametisse
veel mõned osakonnajuhatajate asetäitjad.40

1953. aasta juuni esimesel poolel massili-
sed kaadrimuudatused ajutiselt lakkasid � mai
lõpus ametisse nimetatud osakondade ülemad
tegelesid oma osakondade komplekteerimise-
ga. Kaks olulist kaadrimuudatust siiski sel ajal
toimusid: 9. juunil nimetati A. Pork ENSV mii-
litsavalitsuse ülemaks ning 15. juunil sai Tal-
linna miilitsakooli ülema major A. Zintðenko
asemele kunagine Eesti NSV siseminister kind-
ralmajor A. Resev.41  Sel ajal käis ka osakonda-
de ülevõtmine-vastuvõtmine. Näiteks 4. juunil
andis endise Eesti NSV julgeolekuministeeriu-
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30 ERAF, f 1, n 4, s 1468, l 132.
31 NSVL siseministri L. Beria käskkirjad nr 362-364
23.05.1953 � ERAF, f 17, n 3, s 6, l 1170-175.
32 NSVL siseministri L. Beria käskkiri nr 365
23.05.1953 � ERAF, f 17, n 3, s 6, l 167-168.
33 ENSV siseminister Krassmani käskkirjad nr 106,
108, 111 27.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 180-
182, 186.
34 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 109
27.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 183-184.
35 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 105
27.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 179.
36 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 0018
27.05.1953. � ERAF, f 17, n 1, s 51, l 97.
37 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 0017
27.05.1953. � ERAF, f 17, n 1, s 51, l 95.
38 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 112-
113 28.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 187-189.
39 Tallinnas vanemleitnant E. Miller, Tartus vanem-
leitnant E. Simson ja Pärnus major J. Mägi.
40 ENSV siseminister Krassmani käskkiri nr 114
29.05.1953. � ERAF, f 17, n 2, s 27, l 190.
41 ENSV siseminister Krassmani käskkirjad nr 143
9.06.1953, nr 157 15.06.1953. � ERAF, f 17, n 2, s.
27, l 231, 252.



61

mi 2-N osakonna ülem alampolkovnik A. Gav-
rilov asjaajamise üle siseministeeriumi 4. osa-
konna ülemale major O. Borelile.42  Viimane
osakond oli üks kesksemaid, tegeldes just lii-
duvabariigi sisese agentuur-operatiivtööga.

4.4. Vahelugemiseks: Mihhail Krassmani
tee ministriks.

Krassmani nimetamine siseministriks pani
alguse ulatuslikule kaadrivahetusele Eesti NSV
siseministeeriumis. Seega oli just tema Beria
käepikenduseks ehk meheks, kes pidi Lubjan-
kaga kooskõlastatud poliitikat Eestis ellu ra-
kendama. Seetõttu on põhjust pisut lähemalt
tutvuda tema elukäiguga.

Mihhail Krassman oli sündinud 7. juunil
1909. aastal Leningradi oblastis Luuga rajoo-
nis Ledõ külas keskmiktaluniku perekonnas.43

Ka tema vanemad olid samas sündinud. Kuni
1928. aastani elas noor Mihhail koos oma va-
nematega, lõpetades 4-klassilise külakooli ja
Luuga keskkooli. Keskkooli lõpetamise järel
töötas ta Ledõ külanõukogu sekretärina ja lü-
hikest aega ka metsatööstuses. 1930. aastal
lahkus ta Leningradi, kus leidis tööd tislerina.
1931. aastal võeti Krassman Punaarmeesse
ning suunati Ühendatud Riikliku Poliitvalitsu-
se (OGPU) vägedesse � 108. üksikdivisjoni.
Punaarmees astus Krassman komsomoli ja
lõpetas polgu nooremohvitseride kooli. Tee-
nistuse lõppedes 1933. aasta aprillis oli ta roo-
dukomandöri asetäitjaks.

Demobiliseerimise järel läks ta tagasi Le-
ningradi ning asus tööle Siseasjade Rahvako-
missariaadi süsteemis, esialgu laoülemana.
1933. aastal suunati ta Moskvasse ametiühin-
gute kooli, mille lõpetas 1935. aastal. Seejärel
töötas Krassman lühikest aega Novgorodi
SARKi linnaosakonna juures tegutsenud admi-
nistratiivasutuste ametiühingute rajoonikomi-
tee esimehena. Kuid juba järgmistel aastatel
edutati Krassman Leningradi administratiiv-
asutuste ametiühingute oblastikomitee vastu-
tavaks inspektoriks. 1938. aasta jaanuarist
kuni 1941. aasta veebruarini töötas Krassman
NSVL Rahvakomissaride Nõukogu juures
tegutseva Leningradi Riiklike Reservide Terri-
toriaalvalitsuse inspektori ja vaneminspektori-
na. 1939. aastal võeti Krassman partei liikme-
kandidaadiks ja 1941. aasta veebruaris liikmeks.

1941. aasta veebruaris suunati Krassman
hoopis vastutavamale tööle � Balti sõjaväering-
konna SARKi eriosakonda uurijaks asukohaga
Riias. Sõja puhkedes reorganiseeriti Balti sõja-
väeringkond Looderindeks ning Krassman jät-
kas SARKi eriosakonna uurijana rinde koos-
seisus kuni 1942. aasta maini. Seejärel suuna-
ti Krassman loodavate Eesti rahvusväeosade
teenistusse. Temast sai 249. eesti laskurdivii-
si eriosakonna vanem operatiivvolinik, mõne
aja möödudes eriosakonna ülema asetäitja
ning 1942. aasta oktoobrist juba ülem. Krass-
man osales diviisiga lahingutes Velikije Luki
ja Novo-Sokolniki all.

1943. aasta novembris tagandati Krassman
eriosakonna ülema kohalt. Oma eluloos mär-
gib ta selle kohta ise, et sai hästi hakkama
agentuur-operatiivtööga, kuid oli kogenema-
tu majandusasjades, mida kasutasid ära eri-
osakonna komandant ja roodukomandör.
1943. aasta detsembrist kuni järgmise aasta
juunini töötas Krassman 146. laskurdiviisi va-
nem-operatiivtöötajana, seejärel 379. laskur-
diviisi eriosakonna ülema asetäitjana. 379.
diviisi koosseisus osales Krassman ka Kali-
ningradi oblastis ja Läti territooriumil toimu-
nud lahingutes.

1945. aasta juunis suunati Krassman tema
enda soovil Eesti NSVsse 316. kontroll-filtree-
rimislaagrisse vastuluureosakonna �Smerð�
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42 Üleandmis-vastuvõtmisakt 4.06.1953. � ERAF, f
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vanem-operatiivvolinikuks. 1946. aasta veeb-
ruaris sai Krassmanist 15. lennutehnika divii-
si vastuluureosakonna �Smerð� vanem-opera-
tiivvolinik ning sama aasta suvel 10. kaardi-
väe laskurarmee vastuluureosakonna �Smerð�
ülema asetäitja. 1947. aasta veebruarist kuni
1950. aasta juulini töötas Krassman 118. kaar-
diväe eesti laskurdiviisi (hiljem 22. kaardiväe
eesti laskurbrigaadi) riikliku julgeoleku vastu-
luureosakonna ülema asetäitjana. 1950. aas-
tal asus Krassman tööle Eesti NSV riikliku jul-
geoleku ministeeriumis, kus töötas allosakon-
na ülema asetäitjana ja ülemana ning osakon-
naülema asetäitjana. 1953. aasta jaanuaris ni-
metati ta miilitsavalitsuse ülema asetäitjaks.44

1953. aastal omistati talle alampolkovniku
auaste.

Krassman oli abielus ja kahe lapse isa.
Tema isa suri juba 1930. aastal, kuid ema elas
veel ka 1953. aastal oma kodukohas Leningra-
di oblastis. Kollektiviseerimise käigus oli ema
1931. aastal palgatööjõu kasutamise eest ko-
dukohast välja saadetud. Järgmisel aastal aga
otsus tühistati ja ema pöördus kodukohta ta-
gasi. Krassmani vend töötas 1953. aastal kom-
binaadis �Eesti Fosforiit� lukksepana ja õde �
Edele Spiridonova � oli kolhoosnik Leningra-
di oblastis. Krassmani abikaasa üks vendadest
� V. Smirnov � töötas samuti julgeolekuorga-
nites, olles Kiievis operatiivosakonna ülem.

4.5. ENSV siseministeerium: uus struktuur
ja kaadripoliitika lõppfaas.

Krassmani siseministriks nimetamiseks
alanud kaadrimuudatused viidi läbi sisuliselt
kolme nädalaga. Eesti NSV siseministeeriumi
uus koosseis kinnitati ministri käskkirjaga 15.
juunil 1953. aastal.45  Samal päeval kinnitas
siseminister ametisse ka siseministeeriumi
linnade ja rajoonivalitsuste isikkoosseisu.46

Kõik osundatud nimetamised hakkasid kehti-
ma alates 16. juunist. Samal päeval toimus ka
EKP KK Büroo istung, kus enamik juhtivatele
kohtadele edutatud siseministeeriumi tööta-
jaid said partei heakskiidu.47  Selleks ajaks �
1953. aasta juuni keskpaigaks � oli põhijoon-
tes lõpule jõudnud ka siseministeeriumi
ümberstruktureerimine. 15. juunil kinnitas
Krassman ministeeriumi uue struktuuri.48

Mõni päev hiljem � 19. juunil � kinnitati ka
Eesti NSV siseministeeriumi miilitsavalitsuse
ajutine struktuur ning koosseis, mida hiljem
siiski veel mitu korda muudeti.49

Siseministeeriumi keskaparaadi struktuu-
ri koosseisu kuulusid lisaks ministeeriumi
juhtkonnale valitsused, osakonnad (mis ena-
masti jagunesid all-osakondadeks), eriosakon-
nad, iseseisvad all-osakonnad, inspektsioonid
ja muud struktuuriüksused. Kokkuvõtliku üle-
vaate nendest saab lisast 1.

Siseministeeriumi isikkoosseisu põgusal-
gi analüüsimisel ilmnevad selgelt kaks tunnus-
joont. Esiteks on selgelt täheldatav, et minis-
teeriumi keskaparaadi juhtivatele kohtadele
olid saanud eestlased. Siseministeeriumi kesk-
aparaadi iseseisvate struktuuriüksuste juhti-
dest ligi 2/3 olid eestlased, kelle asetäitjaiks ja
ka all-osakondade ülemateks olid reeglina
muulased. Varem olid struktuuriüksuste juh-
tideks nii siseministeeriumis kui ka julgeole-
kuministeeriumis olnud domineerivalt muu-
lased. 1953. aasta juuniks oli aga ministeeriu-
mi kesksete struktuuriüksuste etteotsa edu-
tatud kohaliku päritoluga kaader. Tervikuna
aga eestlaste osatähtsus ministeeriumi kesk-
aparaadis nii suur ei olnud. Ligikaudsetel and-
metel50  oli eestlaste osatähtsus ministeeriu-
mi keskaparaadis (ilma 8. eriosakonnata)
ainult pisut üle 20 % ehk ümmarguselt 1/5.
Põhjus on siin lihtne � teistele kohtadele liht-
salt ei jätkunud kohalikku kaadrit, kes oleks
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S. Goglidze käskkiri nr 271 18.01.1953. � ERAF,
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50 Arvutuse aluseks on võetud eestipärased nimed.
Mõistagi vajab siseministeeriumi koosseisu rahvus-
lik päritolu eraldi uurimist.
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mingilgi määral vastanud (auastme ja ameti-
oskuste tõttu) vastavatele nõuetele. Samas aga
tegi nii mõnigi eestlane tollal kiire tõusu kar-
jääriredelil just tänu oma rahvuslikule pärit-
olule. See kehtis ka siseministri enda kohta �
reeglina enne 1953. aastat polkovnikust ma-
dalama aukraadiga julgeolekutöötajat liiduva-
bariigi ministriks ei pandud. Kui arvesse võt-
ta ka 8. eriosakonna ning siseministeeriumi
linnade ja rajooniosakondade koosseisu, siis
eestlaste osatähtsus kasvas tuntavalt.51

Teise iseloomuliku joonena väärib esile-
tõstmist asjaolu, et siseministeeriumi uus
koosseis oli arvuliselt tunduvalt väiksem kui
varasemal ajal. Siseministeeriumi normkoos-
seis nägi keskaparaadis ette 715 ning linnade
ja rajooniosakondades 494 kohta. Seega oli
ministeeriumi suuruseks (ilma liiduvabariigi
miilitsavalitsuseta) kokku 1209 inimest.52

Võrdluseks osundame, et Eesti NSV siseminis-
teeriumi kesksete struktuuriüksuste norm-
koosseisuliseks suuruseks 1953. aasta märt-
sis � vahetult enne ministeeriumide ühenda-
mist � oli 1725 kohta.53  Eesti NSV julgeoleku-
ministeeriumi suuruse kohta autoril andmed
puuduvad. Kahe ministeeriumi ühendamine
1953. aasta märtsis aga tähendas tegelikkuses
tõepoolest olulisel määral kaadri kokkutõm-
bamist. See oli kooskõlas Beria (ja Malenkovi)
üldise poliitikaga, mis oli suunatud riigiapa-
raadi vähendamisele. Stalini surma järel reor-
ganiseeriti kardinaalselt senist riigivõimu-
struktuuri: kui 1952. aastal oli Nõukogude Lii-
dus kokku 51 ministeeriumi, siis 1953. aasta
märtsis jäi neid järele poole vähem � 25. See
oli valus löök eelkõige just Moskvasse koon-
dunud bürokraatiaaparaadile, aga ei jätnud
puudutamata ka liiduvabariikide tasandit.
Beria �süüasja� arutanud NLKP KK pleenumil
1953. aasta juulis süüdistati muuseas ka Beriat
just ministeeriumide põhjendamatus vähen-
damises. Bürokraatia aga taastas ruttu oma
mõjukuse: 1954. aastal tegutses juba 46 mi-
nisteeriumi.54  Berial olid selged kavad tegeli-
kult ka ühendatud siseministeeriumi aparaa-
ti märgatavalt vähendada. 1953. aasta mai kes-
kel oli üleliidulise siseministeeriumi keskapa-
raadi suuruseks ligikaudu 20 000 inimest. Juu-
ni alguses andis Beria välja käskkirja, mis nägi
ette keskaparaadi vähendamise 8704 koha
võrra.55  Eeltoodud struktuuri optimeerimisest

ja koosseisu vähendamisest ei saanud mööda
vaadata ka liiduvabariikide siseministeeriu-
mid.

4.6. Kremli kavad Eesti suhtes.

Eespool nägime, et Beria alustas konkreet-
sete abinõude ellurakendamist rahvuspoliiti-
kas nendest impeeriumi äärealadest, kus vas-
tupanu nõukogude võimule oli sõjajärgsetel
aastatel kõige tugevam: Lääne-Ukrainast ja
Leedust. Järgmisena võeti päevakorda Lääne-
Valgevene ja Läti sisepoliitiline olukord.

Kolmanda �paarina� valmistati NLKP KK
Presiidiumi istungile ette Eesti ja Moldaavia
küsimuse arutelu. Mõistagi kasutati ka nüüd
läbiproovitud stsenaariumi: koostati vastavad
märgukirjad, mille alusel pidi presiidium
hiljem asjaomase otsuse vastu võtma. Selle-
kohased ettevalmistused jõudsid Eesti ja Mol-
daavia osas lõppjärku 1953. aasta juuni kesk-
paigaks. Siinjuures on äärmiselt oluline fakt,
et nii Moldaavia kui ka Eesti küsimust valmis-
tas presiidiumi aruteluks ette Hruðtðov.56  See-
ga tegid Beria ja Hruðtðov selles küsimuses ti-
hedat koostööd. Tegemist oli omamoodi töö-
jaotusega, milles Hruðtðovile jäid Läti ja Eesti
küsimuste ettevalmistamine eelkõige partei
liinis, Beria seevastu tegutses siseministeeriu-
mi liinis. Nende tihedast koostööst annab tun-
nistust kas või seegi, et Beria viitas rahvuskü-
simuse aruteludel ka Hruðtðovile kui sama
küsimusega tegelejale.57

1953. aasta suve sündmusi jälgides tundub,
et Eesti (ja Moldaavia) küsimuse arutelu oleks
lõpusirgele jõudnud 1953. aasta juuni teisel
poolel. Esiteks kinnitab seda asjaolu, et Kremli
varasemate otsuste vastuvõtmisega Lääne-
Ukraina ja Lääne-Valgevene, Leedu ja Läti
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55 Lubjanka, lk 77.
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suhtes ei venitatud: märgukirjade esitamise
järel võeti lühikese aja möödudes vastu ka
vastav NLKP KK Presiidiumi otsus.

4.7. J. Käbini versioon tollastest
sündmustest.

Teisalt annavad sellele väitele kinnitust ka
Eesti sündmused. Eespool nägime, et 1953.
aasta juuni keskpaigaks oli lõplikult paika pan-
dud Eesti NSV siseministeeriumi uus kaader.
Enam-vähem samal ajal � 1953. aasta juuni
keskpaiku � jõudis Moskvast Eestisse korral-
dus, et kõik venelastest partei tippametnikud
peavad viivitamatult vabariigist lahkuma. EKP
esimene sekretär J. Käbin viibis tollal Barvihha
sanatooriumis tervist parandamas ning sai
sellest korraldusest teada EKP kaadriteosakon-
na ülemalt Tðernikovilt. Käbini sõnul teatas
Tðernikov talle eritelefoniga järgmist: �Mind
kutsus enda juurde Kossov ja ütles, et Beria
käskinud KK ülesandel kõik Eesti partei- ja
nõukogude- ja majandusaparaadis töötavad
venelased vallandada ning nad peavad Eestist
lahkuma.�58  Tðernikov teatas Käbinile ka li-
saks, et EKP KK teine sekretär Kossov pakkis
juba kohvrid ja lahkus Eestist. Käbin käskis
Tðernikovil endal paigale jääda seni �kui ma
tagasi tulen ja asjad selgeks teen�. Käbini sõ-
nul ei teadnud ta midagi Kremli plaanidest.
Tõenäoliselt see nii oligi: ka varasemate ot-
suste ettevalmistamisel Beria kohaliku partei-
aparaadiga eriti nõu ei pidanud.

Eesti küsimus oli Kremlis tõesti juba päe-
vakorral. Nimelt pisut enne Tðernikovi kõnet
oli Käbinile sanatooriumisse helistanud ka
Hruðtðov ja palunud tal ravikuuri lõppedes
enda juurest Moskvast läbi astuda. Mõni päev
hiljem aga helistas Käbinile sanatooriumisse
Beria ja andis omalt poolt samasuguse korral-
duse: �Kui ravi lõpeb, sõitke minu juurde.�

Ja Beria ei oleks olnud Beria, kui ta oleks
Käbinit teavitanud sellest, milleks teda välja
kutsutakse.

Ravikuuri lõppedes läkski Käbin esmalt
Moskvas Hruðtðovi jutule. Käbini sõnul oli �ju-
tuajamine hea ja sisukas� ning Hruðtðov soo-
vitanud tal sõita ühte Moskva-lähedasse kol-
hoosi, et seal vaadata �kartuli ja maisi ruutpe-
siti kasvatamist�. Kolhoosi külastamise asemel
läks Käbin pärast lõunat hoopis Beria juurde,
kes olevat temale üksnes mõned standardkü-
simused esitanud ja pärinud temalt: �Milliseid
küsimusi teil mulle on?� Käbinile tulnud see
ootamatult ning ta olevat seepeale sõna võt-
nud Balti raudteede kavandatava ühendami-
se vastu. Beria lubanud napisõnaliselt asja jä-
rele uurida ja sellega olevatki nende vestlus
ka lõppenud. Käbini sõnul toimus see jutu-
ajamine kaks päeva enne Beria arreteerimist.
Eesti NSV esindusse tagasi jõudes oli Hruðtðov
Käbinile uuesti helistanud ja teda sarjanud, et
ta kolhoosi külastamise asemel hoopis Beria
juurde läinud.59

4.8. Salapärane kohtumine hotellis �Palace�.

Ilmselt ei ole kahtlust, et Beria võimulpü-
simise korral oleks NLKP KK Presiidium ka
Eesti NSV küsimuses vastava otsuse vastu võt-
nud. Selgusetuks aga jäävad praeguse uurimi-
se seisu juures Beria kaugemad eesmärgid Ees-
tis: kas oleks piirdutud üksnes otsuse vastu-
võtmisega, või oleks sellega kaasnenud ka
kaadrimuudatused vabariigi juhtkonnas. Tea-
tud ettevalmistusi Eesti NSV juhtkonna uuen-
damiseks tollal kindlasti tehti. 1953. aasta juu-
nis olevat K. Jaansoni andmetel toimunud
hotellis �Palace� salapärane kohtumine Mosk-
va esindaja � ilma eraldusmärkideta sisemi-
nisteeriumi ohvitseri � ja ühe �vaieldamatult
rahvuslikult meelestatud� mehe vahel. Mosk-
va esindaja olevat viimasele teinud ettepane-
ku koostada GULAGi laagrites viibivatest mees-
test/naistest nimekiri, kellest võiks moodus-
tada uue Eesti NSV valitsuse. Lepiti kokku, et
järgmine kohtumine toimub 10. juulil 1953.
aastal.60  J. Lina kinnitab, et selleks salapära-
seks meheks oli Georg Meri, kes ��iseseisvas
rahvademokraatlikus� Eestis pidi peaminist-
riks saama�.61
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Siinkohal oleme jõudnud üsna olulise kü-
simuse juurde Beria tegevuses: mis plaanid tal
tervikuna olid Eesti NSV ja laiemalt kõigi Nõu-
kogude Balti vabariikide suhtes? Kas ta kavat-
ses neile anda Ida-Euroopa eeskujul �rahva-
demokraatia� staatuse � nii nagu mitmed auto-
rid seni on püüdnud väita. Tegemist on siiski
laiema küsimusega, mis eeldab ka Ida-Euroo-
pa olude tundmist ja Beria vaadete analüüsi
nende riikide suhtes. Sellised uurimused aga
tänasel päeval puuduvad.

Tuginedes seniavaldatud arhiivimaterjali-
dele ja uurimistele, olen siiski veendunud, et
sellist kavatsust Berial Baltikumi suhtes ei ol-
nud. Beria ei näinud Ida-Euroopas mingit ees-
kuju. 1953. aastal pidas ta Ida-Euroopa poliiti-
list korraldust ebaõnnestunuks, mida tõestab
kas või tema ettepanek loobuda sotsialismi
ülesehitamisest Saksa DVs. Ka 1953. aasta juu-
nis toimunud läbirääkimistel Ungari partei- ja
riigijuhtidega oli Beria äärmiselt kriitiline ja
kohati lausa vaenulik. Seda aga ei saa võtta kui
Beria vastumeelsust sotsialismile/kommunis-
mile üldse. Jutud Beria püüdlustest kapitalis-
mi restaureerida jäävad paraku fantaasia val-
da. Puuduvad igasugused tõendid, et Beria
oleks soovinud mingil viisil muuta kommu-
nistliku reþiimi alustalasid Nõukogude Liidus.
Tundub, et tema eesmärgiks oli kehtiva reþii-
mi täiustamine ja efektiivsemaks muutmine
ning muuseas lootis ta seda saavutada partei-
bürokraatia arvukust ja mõjukust ühiskonnas
vähendades. Hruðtðovile võis see tõesti tun-
duda kapitalistliku korra taastamisena. Samuti
pole seni avaldatud uute arhiivimaterjalide
alusel võimalik kinnitada, et Beria oleks taht-
nud üldse loobuda Baltikumist. Baltikum oli
punaimpeeriumile geopoliitiliselt vajalik ja
mõistlik oli need alad uue �Balti erikorra� raa-
mes integreerida, mitte neist loobuda.

5. BERIA TEGEVUSE TASALÜLITAMINE.

1953. aasta Stalini surma järgseid sisepo-
liitilisi suundumisi ei saa vaadelda lahus po-
liitilisest võimuvõitlusest. Stalin ei määranud
ühemõtteliselt kindlaks oma järglast. Diktaa-
tori viimastel aastatel oli kõige tõenäolisemaks
�troonipärijaks� G. Malenkov, kes aga 1953.
aasta märtsis ei suutnud (ja ilmselt väga ei taht-
nudki) täielikult võimu enda kätte võtta.

5.1. Võimuvõitlusest pärast Stalini surma.

Stalini surma järgselt kujunes esialgu välja
jõudude tasakaal kolme võimupretendendi �
Malenkovi, Beria ja Hruðtðovi � vahel.62  See-
tõttu räägiti avalikult kollektiivsest juhtimi-
sest, kuid selle kattevarjus püüdsid kõik või-
mupretendendid oma positsioone kindlusta-
da. Mõistagi tegi seda ka Beria. Mitmepalgeli-
se reformipoliitikaga püüdis ta kindlasti kind-
lustada ka enda võimupositsioone. Kuid Beria
ei pidanud silmas üksnes võimuvõitlust.
A. Mikojan on hiljem osundanud, et pärast
Stalini matuseid Punasel väljakul olevat ta
Beriale öelnud: su kõnes olid lubadused ga-
ranteerida kõigile kodanikele konstitutsiooni-
ga tagatud õigused ja kohustused, mis ei ole
ainult tühjad sõnad, vaid siseministri tegevus-
programm, mida peab täitma. Beria olevat
Mikojanile selgelt ja ühemõtteliselt vastanud:
Ma täidan selle.63

Seega � võimuvõitlus ei lakanud Kremli
võimuladvikus ka pärast �suure juhi� surma.64

Diktaatori surma järgses võimuvaakumis te-
gutsesid võimupretendendid esialgu näiliselt
ühtse meeskonnana. Marssal G. Þukov on hil-
jem tunnistanud, et pärast Stalini surma ilm-
nes �Hruðtðovi, Beria ja Malenkovi vahel eriti
tugev sõprus�, mistõttu kõik küsimused tuli
enne otsustamist nendega kooskõlastada.65

Tegutsemiseks ja oma eesmärkide realisee-
rimiseks vajati üksteise tuge. Malenkov oli
eelkõige huvitatud välispoliitiliste probleemi-
de lahendamisest ja senise majanduspoliitika
ümberorienteerumisest tarbekaupade tootmi-
sele, soovides vähendada senise privilegee-
ritud tööstusharu � sõjatööstuse � mahtu.
Hruðtðov seevastu tegutses esialgu tagasihoid-
likult, jäädes varju. Samas oli ta omamoodi
neutraalne vahekohtunik Malenkovi ja Beria
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62 Võimupiruka jagamine algas Kremlis tegelikult
juba enne Stalini surma � 4. märtsil 1953. aastal.
Tipmine võimustruktuur pandi lõplikult paika järg-
mise päeva õhtul � pisut enne Stalini surma. Amet-
likel andmetel suri Stalin 5. märtsi õhtul kell 21.50.
Vt selle kohta lähemalt: Poslednaja�, lk 106�111;
Pihoja, R. Sovetskij Sojuz, lk 98�102.
63 Naumov, V. Byl li zagovor Berii?, lk 20.
64 Vt selle kohta lähemalt: Þukov, J. Bor�ba za vlast�,
lk 39-57; Pihoja, R. Sovetskij Sojuz, lk 98�107.
65 Istorièeskij arhiv, 1999, nr 3, lk 45.
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vahel, aidates nii mõnigi kord siluda tekkinud
erimeelsusi.66  Samas mõistis Hruðtðov hästi,
et üksinda tegutsedes ta tollasel poliitilisel
maastikul edu ei saavuta ning varem või hil-
jem peab ta endale liitlase valima: kas
Malenkovi või Beria. Hruðtðovi valik langes
esialgu Beriale. Sellise valiku langetas ta eel-
kõige pragmaatilistel kaalutlustel, et viia oht
enda suhtes miinimumini � Beria oli kõige
informeeritum isik, kes oli hästi kursis ka
Hruðtðovi �vägitegudega� Ukrainas. Ka Beria
otsis endale liitlast ja seega olid mõlemad koos-
tööst huvitatud. Tõsi, Hruðtðov ei ole hiljem
sellest koostööst tahtnud eriti kõnelda.

Ühise tegutsemise käigus hoiti üksteisel
kiivalt silma peal ning jälgiti, et keegi ei koon-
daks enda kätte liialt suurt võimu. Seetõttu
vabastati NLKP KK Presiidiumi 14. märtsi
istungil Malenkov parteitöölt � NLKP KK sek-
retäri ametikohalt. See aga ei tähendanud
Malenkovi kõrvaletõrjumist ega ka võimuvõit-
luse lakkamist: jõudude vahekorra väljaselgi-
tamine ja liitlaste otsimine jätkus.

5.2. Beria-vastase vandenõu kujunemine.

Venemaal ilmunud uuemate uurimuste
alusel oli 1953. aasta juuniks jõudude vahe-
kord Kremlis üldjoontes järgmine. Malenkovi
kõige kindlamateks pooldajateks olid Saburov
ja Pervuhhin, kusjuures Beria koostöös
Hruðtðoviga võis arvestada Molotovi ja Bul-
ganini toetusega. Ülejäänud võimuladvik �
Voroðilov, Kaganovitð ja Mikojan � ootas, et
võitja poolega liituda. Lähiajal pidi kokku tu-
lema NLKP KK Presiidium, kus ilmselt oleks
aset leidnud uus võimuvahekordade selgita-
mine.67

Viidatud võimugrupeeringud ei olnud väl-
ja kujunenud mingil ideelisel ega kindlal prog-
rammilisel alusel, vaid paljuski juhuslikult.

Seetõttu ei olnud need grupeeringud ka püsi-
vad. Pealegi oli 1953. aasta juuniks selgelt esi-
le tõusnud Beria juhtroll uuenduste läbiviimi-
sel. Tema tegevus oli kaaslaste jaoks ületanud
kõik �mõistlikud piirid�. Ühtaegu adusid Beria
kaaslased ka seda, et Lubjankalt lähtuvad
ümberkorraldused leiavad ühiskonnas posi-
tiivset vastukaja. Senine jõudude tasakaal oli
kadumas, mis mõistagi tegi nii Malenkovi kui
Hruðtðovi ettevaatlikuks. Mõlemad kartsid, et
Beria võib neid soodsa olukorra tekkides liht-
salt kompromiteerida ja võimu juurest kõrval-
dada. Seega oli olemas objektiivne alus
Malenkovi ja Hruðtðovi liidu sõlmimiseks.

Tasakaalustavat jõudu vastukaaluks Beriale
vajas 1953. aasta juunis eelkõige Malenkov,
kelle suhted �Lubjanka marssaliga� olid jahe-
nenud. Malenkovi ohustas Beria jõuline polii-
tika �Leningradi süüasja� telgitaguste asjaolu-
de avalikustamisel. See võis viia lõppkokku-
võttes ka ühe selle süüasja põhiinitsiaatori �
Malenkovi � paljastamiseni. Beria tõepoolest
kogus kompromiteerivat materjali Malenkovi
kohta, kasutades ära oma ametkonna eelised,
kuna arhiivid kuulusid siseministeeriumi süs-
teemi. Sellekohase korralduse sai tollane
Arhiivide Peavalitsuse ülem V. Stõrov.68  Eel-
toodu osundab selgelt sellele, et Beria-vastase
vandenõu initsiatiiv lähtus tollal eelkõige
Malenkovilt, mitte aga Hruðtðovilt, kes küll
hiljem on end ohtrasõnaliselt pidanud Beria
kukutamise eestvedajaks. Malenkovi rolli
Beria arreteerimisel kinnitavad ka uuemad
uurimused.69  Malenkov on hiljem tunnista-
nud, et mõte Beria ohjeldamiseks tekkis pä-
rast 12. juuni NLKP KK Presiidiumi istungit.
Algasid läbirääkimised, mida lihtsustas ka üks
oluline välistegur � 17. juunil vallandus Ber-
liinis ülestõus, mida Beria isiklikult maha su-
ruma sõitis. See võimaldas Malenkovil ja
Hruðtðovil Moskvas kõiki NLKP KK Presiidiu-
mi liikmeid veenda Beria tegevuse tasalülita-
mise vajaduses. Nii kujunes tollase võimulad-
viku vandenõu ühe oma kaaskondlase vastu.
Otsustati Beria kõrvaldada, et ise ohutumalt
edasi võimul püsida.
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66 Naumov, V. Byl li zagovor Berii?, lk 20. Hruðtðovi
tegutsemisindu pidurdas kindlasti tollal ka süü-
tunne � Stalini matustel aset leidnud inimeste
massilise hukkumise pärast (teine Hodõnka) � oli
ju tema matusekomisjoni esimees.
67 Þukov, J. Bor�ba za vlast�, lk 56.
68 Pihoja, R. Sovetskij Sojuz, lk 111�113.
69 Lavrentij Berija, lk 8.
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5.3. �Lubjanka marssali� arreteerimine.

Beria otsustati arreteerida järjekordsel
NLKP KK Presiidiumi istungil, mis kutsuti kok-
ku 26. juunil 1953. aastal.70  Vandenõulased
arutasid eelnevalt läbi kogu stsenaariumi ning
Beria vahistamiseks formeeriti relvastatud
grupp kindralitest ja ohvitseridest eesotsas
marssal G. Þukoviga.71  Beria suhtes olid kõige
vihasemalt meelestatud Malenkov, Hruðtðov
ja Molotov, kes ka ühel või teisel viisil preten-
deerisid liidrirollile kogu riigis. Teised võimu-
ladviku liikmed küll nõustusid, et Beria tege-
vust tuleb ohjeldada, kuid enamik neist ei
pooldanud senise �kaasvõitleja� füüsilist hä-
vitamist. Näiteks A. Mikojani arvates tulnuks
Beriat rakendada majanduse vallas.72

Beria arreteerimine kulges üldjoontes et-
tevalmistatud kava kohaselt: presiidiumi is-
tung kestis mitu tundi ja alles pärast seda, kui
kõik liikmed olid oma arvamuse välja öelnud,
sai Þukov oodatud käsu siseneda saali ja Beria
arreteerida. Beria mingit vastupanu ei osuta-
nud. Samal päeval anti välja ka NSVL Ülem-
nõukogu Presiidiumi ukaas, millega Berialt
võeti kõik riiklikud ametid, auastmed ja auta-
sud.73  Pärast arreteerimist viidi Beria sama
päeva õhtul Kremlist Moskva garnisoni pea-
vahti ja järgmisel päeval ühte õhukaitsestaabi
punkrisse. Selles punkris hoiti Beriat kinni
kuni tema mahalaskmiseni 1953. aasta det-
sembris.

Beriale tuli arreteerimine täieliku ootama-
tusena. Ilmselt alles õhukaitse punkrisse su-
letuna mõistis ta olukorra lootusetust. Tundes
oma endisi lähikondlasi, mõistis Beria kind-
lasti, mis teda ees ootab � fabritseeritud süü-
asi ja hukkamine. Ta üritas küll olukorda pääs-
ta, kirjutades vahetult pärast arreteerimist
mitu patukahetsuskirja Malenkovile ja teiste-
le endistele kaaslastele, püüdes sel viisil väl-
tida halvimat � surma.74  Kuid need pöördu-
mised jäid vastuseta. Hruðtðovi korraldusel
jäeti Beria ilma paberi ja kirjutusvahendita � nii
ei saanud ta neid enam ka kirja teel tülitada.

Arreteerimise järel püüdsid vandenõulased
ka oma tegevust �seadustada� ning põhjen-
dada: parteiaparaat ning ka ühiskond ootas
Kremli võimuladvikult seletust, kuidas oli
Beriast � �Stalini andekast õpilasest� � saanud
riigireetur. Beria parteiliseks hukkamõistmi-

seks ja seletuste andmiseks kutsuti kiirkorras
� 2. juuliks 1953. aastaks � kokku NLKP KK
pleenum. Vastav otsus võeti vastu NLKP KK
Presiidiumis 27. juunil.75  29. juunil 1953. aas-
tal võeti NLKP KK Presiidiumi istungil vastu
otsus juurdluse toimetamise kohta Beria par-
tei- ja riigivastaste kuritegude üle. Selle üles-
ande täitmine pandi samal istungil uueks
NSVLi peaprokuröriks kinnitatud R. Ruden-
kole. Senine peaprokurör G. Safonov vabastati
ametist, kuna Hruðtðovi sõnul �me kartsime,
et ta ei suuda objektiivselt läbi viia juurdlust
Beria süüasjas�. Rudenko pidi otsekohe tööle
asuma �arvestades KK Presiidiumi istungil
saadud korraldusi�.76  NLKP KK Presiidium jäi
seda kohtuasja kuni lõpuni kureerima. Seega
olid juurdluse lõpptulemus ja järeldused juba
ühemõtteliselt ette määratud. Rudenko kor-
raldusel avati Beria kriminaalasi 30. juunil
1953. aastal. Presiidium koostas lausa oma-
moodi süüdistuste nomenklatuuri, kusjuures
kohtule jäi ülesanne need juurdluse käigus
tõestada. Juurdluse käigus pidi tõendusmater-
jalide kogumiseks kasutama eelkõige kahte
erinevat viisi. Esmalt tuli siseministeeriumist
välja nõuda kõik Beria käskkirjad, mis puudu-
tasid eelkõige neid liiduvabariike, kus teosta-
ti �uut rahvuspoliitikat�. Teisalt pidi uurimi-
ne tuginema ülekuulamistel saadud tunnistus-
tele, kusjuures enne iga ülekuulamist rõhuta-
ti, et ülekuulatav peab kaasa aitama juurdluse
edenemisele. Ehk teisisõnu � rääkima ikka
seda, mida teada taheti.77
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70 26. juuni 1953. aasta istungi protokolli pole tä-
naseni leitud. Säilinud on üksnes Malenkovi poolt
tehtud mustand. Vt lähemalt: Lavrentij Berija, lk
69�70.
71 Beria arreteerimise üksikasju vt lähemalt: Berija,
konec karjery, lk 262�295; Antonov-Ovsejenko, A.
Berija. Moskva. Ast. 1999, lk 435�444.
72 Lavrentij Berija, lk 9.
73 NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus
26.06.1953 �L. P. Beria kuritegelikest riigivastastest
tegevustest�. � Lavrentij Berija, lk 379.
74 L. Beria kirjad NLKP KK-le 28.06.1953, 1.07.1953,
2.07.1953. � Lavrentij Berija, lk. 71�79 (Algselt pub-
litseeritud: Istoènik. 1994, nr. 4).
75 NLKP KK Presiidiumi otsus 27.06.1953. �
Lavrentij Berija, lk 70.
76 NLKP KK Presiidiumi otsus 29.06.1953. �
Lavrentij Berija, lk 72.
77 Naumov, V. Byl li zagovor Berii?, lk 33.
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Beria �uut rahvuspoliitikat� puudutavad
otsused Ukraina NSV ja Valgevene NSV lääne-
oblastite, Leedu NSV ja Läti NSV kohta tühis-
tati ja eraldati NLKP KK Presiidiumi protokol-
lidest. Sellekohase otsuse võttis presiidium
vastu 2. juulil 1953. aastal põhjendusega, et
viidatud otsused aitasid kaasa �kodanlik-nat-
sionalistlike elementide aktiviseerimisele�.78

Sama päeva õhtul kogunesid Kremlisse NLKP
KK pleenumist osavõtjad.

5.4. Beria parteiline hukkamõistmine.

1953. aasta juuli alguses (2.�7.07) koosol-
nud NLKP KK pleenum oli peaaegu tervikuna
pühendatud Beria �partei- ja riigivastase� te-
gevuse paljastamisele.79  Seda pleenumit võiks
isegi võrrelda 1930. aastate �suure puhastu-
se� aegsete pleenumitega, millel oli siiski üks
oluline eripära: tollal olid süüdistatavad ka ise
kohal ning said formaalselt end kaitsta. 1953.
aastal Beriale seda võimalust ei antud.

Pleenumi põhiettekande tegi Malenkov,
mis viitab ka tõsiasjale, et just tema oli Beria
mahavõtmise eestvedaja. Malenkovile sekun-
deeris Beria-vastase vandenõu teise eestveda-
ja � Hruðtðovi � ettekanne. Tähelepanuvääriv
on see, et mõlemas ettekandes olid rõhuase-
tused Beria süüdistamisel küllaltki erinevad.
Malenkovi süüdistuses oli kesksel kohal Beria
poolt teostatud �ebaõige rahvuspoliitika� ning
möödalaskmised välispoliitikas. Hruðtðov see-
vastu sisuliselt rahvuspoliitikat ei puuduta-
nud. See on ka mõistetav, kuna siis oleks tal
tulnud ka endale tuhka pähe raputada. Ees-
pool nägime, et Hruðtðov oli olnud Beria üks
lähimaid abilisi selle poliitika läbiviimisel.
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Osundamist vääriv on siinkohal tõsiasi, et
pleenumil võtsid sõna ja paljastasid Beria rah-
vuspoliitika moonutusi Leedu NSV, Ukraina
NSV ja Valgevene NSV parteiliidrid. Tegemist
oli seega nende liiduvabariikidega, kus küsi-
mus tõstatus Beria allkirjastatud märgukirjade
alusel. Nende liiduvabariikide (Läti, Moldaa-
via ja Eesti NSV) parteijuhid, kus analoogiliste
märgukirjade koostamist kureeris Hruðtðov,80

pleenumil sõna ei saanud.81

Hruðtðovi sõnavõtus oli palju tähelepanu
pööratud parteiaparaadi tagaplaanile tõrjumi-
sele, samal ajal kui Malenkovi sõnavõtus see
teema peaaegu üldse puudus. Malenkov küll
viitas sellele, et Beria püüdis julgeolekuorga-
neid partei kontrolli alt välja viia, kuid see oli
ka kõik. Hruðtðov aga pidas täiesti lubamatuks,
et siseministeeriumi liinis on palgad kõrgemad
kui parteiaparaadis. See arvamuseavaldus lei-
dis pleenumi osavõtjate poolt eriti sooja vas-
tuvõtu.82  Hruðtðov ei hoidnud sõnu kokku il-
mestamaks Beriat kõikvõimalike epiteetidega
ja süüdistades teda sisuliselt kõikides Stalini
ajastu kuritegudes. Ehk teisisõnu öeldes � just
1953. aasta juuli alguses toimunud pleenumil
hakkab Hruðtðov jõuliselt kultiveerima seisu-
kohta Beriast kui Nõukogude Liidu esitimu-
kast ja vägivallapoliitika peasüüdlasest.
Hruðtðov püüdis oma sõnavõtuga leida poole-
hoidu just parteiaparaadis, mis tal kindlasti ka
õnnestus ja aitas tal sel viisil sillutada tulevi-
kus teed oma võimutäiusele.

Analüüsimata pikemalt siinkohal kõiki
pleenumil peetud sõnavõtte, osundame siis-
ki veel ühele seisukohale, mis neil päevil esi-
le kerkis. Mõned �vana kaardiväe� esindajad
� eelkõige Kaganovitð ja Andrejev � püüdsid
oma sõnavõttudes taastada Stalini head nime
ja avaldasid oma selget vastuseisu sellele, et
isikukultuse teema on ühiskonnas päevakor-
rale tõusnud. Andrejev oli oma sõnavõtus sii-
ralt hämmeldunud, teatades, et kõik ju tea-
vad, millist rolli etendasid ajaloos Lenin ja
Stalin, ning siis �ilmus ei tea kust välja küsi-
mus isikukultusest�. Mõistagi süüdistas
Andrejev selles suhtes Beriat.83  Andrejevi väl-
jaöeldud seisukoht ei leidnud siiski ametlik-
ku toetust. Vastupidi � oma lõppsõnas võttis
selle teema eraldi üles Malenkov, kes teatas
pleenumist osavõtjatele, et Stalini isikukultu-
se küsimust ei saa vältida ning mitmed sõna-

78 Lavrentij Berija, lk 401, viide 28.
79 Pleenumi ametlikud dokumendid leiduvad:
Lavrentij Berija, lk 83�376.
80 Hruðtðovi sõnavõtust võis ühemõtteliselt välja
lugeda, et ka Läti NSVd puudutava märgukirja auto-
riks oli Beria (Lavrentij Berija, lk 91).
81 Käbin oli end küll sõnavõtuks registreerinud,
kuid järg temani ei jõudnud � enne sõnavõtud kat-
kestati (Lavrentij Berija, lk 84).
82 Pihoja, R. Sovetskij Sojuz, lk 115.
83 A. Andrejevi sõnavõtt NLKP KK pleenumil
4.07.1954. � Lavrentij Berija, lk 207.
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võtjad (eelkõige Andrejev) käsitlesid seda kü-
simust oma sõnavõttudes �ebaõigesti�.84  Mee-
nutagem siinkohal, et Hruðtðov ei rääkinud
tollal veel sõnagi isikukultusest.85

1953. aasta juuli alguses toimunud NLKP
KK pleenum oli sisepoliitilises elus äärmiselt
oluliseks sündmuseks, mille tähendust on
senini selgelt alahinnatud. Pleenum mõjutas
tuntavalt järgmiste aastate sisepoliitilisi aren-
guid Nõukogude Liidus. Sel pleenumil tehti
omamoodi vahekokkuvõte võimuvõitlusest
Kremlis, mis oli vallandunud Stalini surma
järel, ja pandi alus uuele etapile, mille käsitle-
mine väljub aga käesoleva artikli raamest.86

Pleenum lõppes Beria tegevust hukka-
mõistva otsuse vastuvõtmisega ning 10. juulil
teavitati ajakirjanduse vahendusel ka üldsust
Beria �kuritegudest�. Beria oli ühemõtteliselt
süüdi mõistetud, kuigi juurdlus tema süüas-
jas oli algusjärgus: alles 1953. aasta septemb-
riks valmis esialgne süüdistuskokkuvõte. Lõp-
likult formeerus Beria �süüasi� 1953. aasta
detsembris. 10. detsembril oli küsimus NLKP
KK Presiidiumi istungi päevakorras. Presii-
dium kinnitas süüdistuskokkuvõtte lõpliku
teksti ja võttis vastu otsuse avalikustada see
17. detsembri ajalehtedes. Moodustati ka Nõu-
kogude Liidu Ülemkohtu erikomisjon (eesot-
sas marssal I. Koneviga), kus Beria �süüasja�
arutati 18.�23. detsembrini ning langetati
mõistagi oodatud otsus: mõista Beria ja tema
lähimad kaastöölised mahalaskmisele. Beriale
inkrimineeriti muuseas kehtiva kriminaalkoo-
deksi (§ 58) alusel ka kodumaa reetmine. Koh-
tuotsus viidi täide samal päeval.87  Repressioo-
nide ohvriks langesid ka Beria ja koos temaga
kohtu alla antud kaaslaste perekonnaliikmed
ja lähisugulased.

Beria pidas enda jaoks saatuslikuks just
tegevust rahvusküsimuse vallas. Seda tunnis-
tas ta 1953. aasta detsembris oma viimases
sõnavõtus: �Minu suur parteivastane viga seis-
nes selles, et ma andsin korralduse koguda
andmeid parteiorganisatsioonide tegevusest ja
koostasin märgukirjad Ukraina, Valgevene ja
Baltikumi kohta. Kuid sealjuures ei pidanud
ma silmas kontrrevolutsioonilisi eesmärke.�88

5.5. Beria languse tagajärgedest.

Beria arreteerimine tõi esmalt endaga kaa-
sa kaadrimuudatused Lubjankal � tema �ihu-
ametkonnas�. Ühest küljest oli tegemist kaad-
rimuudatustega, mille käigus vabastati ja val-
landati ametist Beria lähikondlased. Koos
Beriaga arreteeriti ning anti kohtu alla tema
mitmed asetäitjad (Goglidze, Dekanozov) ja
rida kõrgemaid ministeeriumi ametnikke
(Sudoplatov jt). 26. juunil 1953. aastal nimeta-
ti uueks siseministriks S. Kruglov ning järk-
järgult hakati täitma neid ametikohti, mis olid
vabaks jäänud. Need kaadrimuudatused leid-
sid aset peamiselt 1953. aasta juuni lõpus ja
juulis.89

3. juulil vabastati ametist kaadritevalitsu-
se ülem kindral-leitnant B. Obrutðikov ning
tema asemele nimetati V. Petruðkov, kes sai
ka ministeeriumi kolleegiumi liikmeks. Sise-
ministri asetäitja kohalt vabastati polkovnik
S. Voronkov ja pandi siseministeeriumi sek-
retariaadi juhatajaks.90  7. juulil sai kindral-
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leitnant D. Leonov siseministeeriumi kollee-
giumi liikmeks ja 3. valitsuse ülemaks.91  13.
juulil vabastati ametist 6. valitsuse ülem kind-
ralmajor P. Lorent.92  Järgmisel päeval vabas-
tati ametist 5. eriosakonna ülem kindralmajor
V. Kravtðenko ning kohusetäitjana asus osa-
konda juhtima polkovnik P. Goldovanski.93

Paar päeva hiljem, 15. juulil sai uueks 2. eri-
osakonna ülemaks senine kaadrite osakonna
ülema asetäitja polkovnik G. Zabolotnõi. Kaad-
rite osakonna ülema asetäitjaks nimetati alam-
polkovnik V. Tepljakov.94  16. juulil vabastati
ametist mitu oblasti siseasjade valitsuse üle-
mat, vabastati 4. valitsuse ülem N. Sazõkin
ning nimetati tema asemele kindralleitnant
F. Haritonov.95  18. juulil nimetati 2. peavalit-
suse ülemaks A. Panjuðkin.96  22. juulil nime-
tati siseministeeriumi kontrollinspektsiooni
ülema kohusetäitjaks senine Leningradi piiri-
valve ringkonna poliitosakonna ülem polkov-
nik A. Bezotvetnõh.97  Kiirkorras püüti tugev-
dada ka parteilist juhtimist siseministeeriumis
ning 1. juulil nimetati siseministri esimeseks
asetäitjaks NLKP KK sekretär N. Ðatalin, kes
siiski tegelikult siseministeeriumi tööle ei
jõudnudki.

22. augustil 1953. aastal esitati siseminis-
teeriumi poolt Malenkovile ja Hruðtðovile aru-
anne, mis on ära tehtud Beria vaenuliku tege-
vuse tagajärgede likvideerimisel.98  Üksikud
kaadri- ja struktuurimuudatused leidsid aset
siseministeeriumi keskaparaadis ka järgmis-
tel kuudel. Kuid kindlasti ei olnud tegemist
massilise kaadri uuendamisega ehk teisisõnu:
enamik Beria poolt 1953. aastal ametisse ni-
metatud ametnikke jäi siiski oma kohtadele.99

Mõistagi vabastati �berialastest� ka liidu-
vabariikide siseministeeriumide juhtkonnad.
3. juulil nimetati Ukraina NSV siseministriks
kindralleitnant T. Strokatð.100  Juuli teisel poo-
lel � 20. juulil � sai Gruusia NSV uueks sise-
ministriks kindralmajor A. Inauri101  ja päev
hiljem ennistati Valgevene NSV siseministriks
Baskakov.102  Hiljem toimuvad veel teisedki
kaadrimuudatused liiduvabariikides.

Teisalt kaasnes Beria kukutamisega ka jul-
geolekuorganite koha teisenemine nõukogu-
de riigiaparaadis. Kremli võimuladvik otsus-
tas tollaste sündmuste ajel järsult vähendada
siseministeeriumi keskset rolli nõukogude
ühiskonnas. See seisukoht oli selgelt fikseeri-

tud ka NLKP KK pleenumi otsuses. Þukovi
sõnul teatas Malenkov talle �vastutavat üles-
annet� andes järgmist: �Viimasel ajal on Beria
läbi viinud kahtlast tööd oma inimeste seas,
mis on suunatud grupi KK Presiidiumi liikme-
te vastu. Me leiame, et Beria on partei ja rah-
va jaoks muutunud ohtlikuks inimeseks. Me
otsustasime ta arreteerida ja kahjutuks teha
kogu NKVD süsteemi.�103  Seda poliitikat ha-
kati ka ellu viima ja 1954. aasta kevadel reor-
ganiseeriti põhjalikult julgeolekuorganite
struktuuri. Riikliku julgeoleku küsimustega
tegelevad osakonnad viidi siseministeeriumi
haldusalast välja ja 1954. aasta märtsis moo-
dustati Ministrite Nõukogu alluvuses eraldi
institutsioonina Riiklik Julgeolekukomitee.104

91 NSVL siseministri S. Kruglovi käskkiri nr 582
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LISA 1*
Eesti NSV siseministeeriumi keskaparaadi struktuur, koosseisu suurus,
tegevusvaldkonnad ja struktuuriüksuste juhid (16.06.1953)

Struktuuriüksus Struktuuriüksuse nimetus Suurus Tegevusvaldkond Struktuuriüksuse juht

Juhtkond 3 ministeeriumi juhtimine Alampolkovnik Mihhail Krassman

VALITSUSED 11. valitsus 21 sõja- ja riigisaladuste kaitsmine trükis Ilmar Kübar

Tuletõrjevalitsus 39 tulekahjude kustutamine Major Georgi Kosse

OSAKONNAD 1. osakond 58 vastutegevus Lääne luureteenistustele Vanemleitnant Elmar Vertman

2. osakond 14 luure teostamine Lääneriikides Alampolkovnik Josif Kroon

4. osakond 78 siseriiklik agentuur-operatiivtöö Major Oskar Borel

5. osakond 45 agentuur-operatiivtöö Kapten Eduard Kikas
majandusobjektidel

7. osakond 4 jälitustegevus, Major Ivan Josepson
arreteerimised ja läbiotsimised

8. osakond 15 �ifreerimine Alampolkovnik Genrih Andrussov

Arhiivideosakond 11 arhiivindus Maria Muzõkantova

Vanglateosakond 11 kurjategijate kinnipidamine Major Ivan Erm

Kohaliku õhukaitse- 5 Insener-major Aleksander Pihlapson
teenistuse osakond

Haldusosakond 142 ministeeriumi majandus ja Major Karl Päro
valvetegevuse korraldamine

Rahandusosakond 26 ministeeriumi finantstegevus Intendanditeenist. kapt. Karl Rebane

Kaadriteosakond 27 kaadrialane töö Major Aleksander Naruson

ERIOSAKONNAD 1. eriosakond 28 arvestus Polkovnik Oskar Aavik
JA 2. eriosakond 4 salajase pealtkuulamise Kapten Arnold Ibrus
ALLOSAKONNAD tehniline kindlustamine

3. eriallosakond 10 dokumentide valmistamine  Major Valdimir Smirnov
operatiivtööks, salakiri,
dokumentide ja käekirja ekspertiis

4. eriallosakond 18 raadiovastuluurealane tegevus Alampolkovnik German Jermakov

6. eriosakond 110 kirjavahetuse perlusteerimine ja sõjatsensuur

ALLOSAKONNAD allosakond �M� 3 mobilisatsioonialane tegevus Major Grigori Kovalenko

allosakond �C� 10 valitsusside (kõrgsagedus) tagamine Alampolkovnik Pjotr Sut�enko

kullerside allosakond 11 sidepidamine Major Aleksander Ehin

INSPEKTSIOONID Ametkondliku valve 3 inspekteerimine Alampolkovnik Juri �umarin
kontrolli inspektsioon

Käskkirjade täitmise 3 inspekteerimine Polkovnik Gavril Starikov
kontrolli inspektsioon

MUUD Sekretariaat 13 ministeeriumi jooksva töö korraldamine Major Jevgeni Orlov

* Lisa koostatud: ERAF, f 17, n 2, s 27, l 254-295.


