Milleks meile arhiivid, mäluasutused?1
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Me hakkame hiljem palju rohkem märkama.
Karl Ristikivi

Sissejuhatus
Olen väliseesti ja välisbalti temaatikaga tegelenud nüüdseks ligi kümme aastat. Minu uurimistöö
teemaks on Teise maailmasõja aegne baltlaste lahkumine läände, keskendudes põgenemise eri
lainetele ja nende põhjustele ning põgenike elule Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud
aladel (Taanis, Austrias) aastatel 1945-1952. Kuna minu uurimus tugineb eelkõige
arhiiviallikatele, on mul olnud suurepärane võimalus tutvuda eri riikides asuvate temaatiliste
materjalidega. Tänaseks olen uurimistööd teinud Eesti Riigiarhiivis Tallinnas, Rahvasteliidu
Arhiivis Genfis, Ameerika Ühendriikides asuvates USA Rahvusarhiivis Marylandi osariigis,
Hoover’i Instituudis Californias ning ühel korral käinud ning tutvunud materjalidega Eesti
Arhiivis Ühendriikides, Lakewoodis. Pikemat uurimistööd olen korduvalt teinud Balti Arhiivis
Stockholmis. Erinevates riikides ning sellest tulenevalt ka kohati väga erinevates tingimustes
Eesti diasporaad puudutavat teemat uurides olen hakanud mõtlema laiemalt võõrsil asuvatele
diasporaad puudutavatele arhiividele, mäluasutustele. Kuna väliseestlaste kogukondades on
sageli kokku koondatud arhiiv, muuseum ja raamatukogu, siis oleks õigem rääkida käesolevas
kirjatükis nendest kui “mäluasutustest”.
2008./2009. õppeaastal avanes mul taas võimalus uurimistööd teha Balti Arhiivis Rootsi
Riigiarhiivis. Seetõttu viibisin pikemat aega Stockholmis ning osalesin Rootsi Eestlaste Arhiivi
töös. Tänu sellele oli mul võimalik mõned kuud praktiseerida arhiivikorrastaja tööd, nautida seal
viibinud seltskonda ja kogeda neid probleeme ja rõõme, mis ühe diasporaas tegutseva
arhiivigrupi töös reaalselt ette tulevad. Kuna mul on kogemused vaid läänes asuvate
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mäluasutustega ning lääne diasporaaga, siis alljärgnev ei puuduta meist idapool asuvaid
rahvuskaaslasi. 7. – 10. juulil Tartus toimunud rahvusvahelisel konverentsil Accessing the
History of the Baltic Diaspora kuulatud ettekannete põhjal aga võib julgelt järeldada, et
tegelikult on nii ida ja lääne diasporaa mäluasutuste probleemid kui ka diasporaakogukondades
käinud uurijate kogemused üsna sarnased.

Arhiivid ajalooallikana
Väliseesti, kuid ka välisbalti põnevat, väga mitmetahulist ja emotsionaalset teemat uurides olen
vestelnud põgenikega, nende järglastega, lugenud põgenike mälestusi, tutvunud arhiivides
säilitatavaga. Aja jooksul on välja kujunenud, et oma teema uurimisel olen valinud esmaseks
allikmaterjaliks arhiivis leiduva. Miks? Vahest seepärast, et põgenike või nende järeltulijatega
vesteldes ja mälestusi lugedes jääb mulje, et inimesed jätavad midagi ütlemata, kirja panemata.
Midagi – arvatavasti olulist – jääb meil seetõttu teada saamata. Seda miskit, mis sisaldab endas
vastuseta jäänud küsimusi ja täiendab mälestusi, olen enda jaoks leidnud arhiividest – nii
sõnadesse panduna kui ridade vahelt. Sead miskit olen püüdnud ning püüan edaspidigi edastada
oma uurimustes.

“Hüva veli!
Lõpuks ometi sain pidurid peale oma teotahtele ja rahutule vaimule. Mitu nädalat kulus,
enne kui laagrielu kogu seiklusvaimu, energia ja Soomest toodud dünaamika lahustada
suutis. Nüüd olen siiski ka üks neist seedivatest ja magavatest elukaist, kes ei mõtle, ei
tunne, ei igatse ega leina. Laman oma kois, molutan pingil ja ootan õhtut, et järgmisel
hommikul sama tantsu uuesti alata.”2
“Siia jõudnud eesti rahvas on üldiselt igal pool rahateenimise hoos ja seega sellises
„arenguastmes“, et suur poliitika teda veel palju ei huvita. Esilagu aetakse läbi
vähemate tülidega kitsamas ringis. Millegipärast paistavad selles osas eriti silma
Rootsist tulnud inimesed. Nemad peavad ise end nagu teistest paremaks ja kipuvad juhti
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mängima. Ja kuna neil on veidi raha ja sellised töökohad, mis jätavad vaba aega, siis ei
ole midagi imestada, kui teisedki vaatavad neile alt üles. Millegipärast on aga see
„Rootsi aadel“ siin omavahel kaklema läinud. Nähtavasti on nad võtnud südamesse vana
rüütli ohkamise – raha on küll, aga aru on vähe!” 3
”Nii me siis tõepoolest puhkame siin maal, kus igaüks ajab dollarit taga. Ja kui nad neid
vajaliku hulga on kinni püüdnud, vahetavad nad need kiiresti auto vastu ümber ja
sõidavad üksteisele maanteel otsa. Iga nädala lõpul tehakse lehtedes kokkuvõte, mitu
hingekest on läinud rändama igavestele rohumaadele ja võrreldakse tulemusi eelmise
nädala omaga, siis aasta tagasi sama jne... ”4
“Terve see Eesti selts on üks Paunvere pritsimeeste selts – seal käivad vaid need, kes
haljale oksale jõudnud, kes oma välimise kesta on ülesse viksinud – omavad
obligatoorseid kasukaid ja briljandiga sõrmuse – kuid nii lolle on nende seas vähe, kes
raamatute ostmise peale raha raiskavad.”5

Eelpool toodud näidetega püüdsin edasi anda seda miskit, mis on mind köitnud ja innustanud
uurimust tegema arhiiviallikate baasil. Mälestused raamatute ja intervjuudena omavad suurt
väärtust ajaloouurijatele, kuid neis suudetakse harva edasi anda seda vahetut emotsiooni, mis
avaldub kirjades.
Nagu Tiina Kirss oma ettekandes mainis, olen minagi märganud, et hiljem kirjapandud
mälestustes kipuvad kronoloogia, inimeste ja kohanimed segamini minema, mis võib kindlas
kõneviisis esitamisel mõnigi kord segadust külvata. Olen ka märganud, et teinekord kujundavad
aeg ning kohalik kogukond üldsuse poolt aktsepteeritava loo - näiteks põgenemisloo oma valu,
ilu, juhuste ning võimalustega. Kahjuks võib loo rääkija seetõttu mõned väikesed ent väga
olulised detailid välja jätta, kuna nende mainimine ei leiaks kaaslaste poolt heakskiitu.
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Sarnaseid olukordi nagu kirjeldas Anu Korb oma ettekandes Venemaa eestlastest6, kus uurijat
kritiseeritakse selletõttu, et ta tegi intervjuu või suhtles kogukonnas vähem heakskiitu pälvinud
inimesega, tuleb ette ka läänes elavate eestlaste puhul. Sealgi ollakse varmad andma hinnanguid
inimeste kohta, kellega uurija on varem kohtunud ning selle kohta, kas need mäletavad asju
õigesti. Uurija suhtlusringkonna ning tema informantide põhjal kujundatakse kogukonnas kiiresti
uurija kohtagi oma arvamus. Kui uurija seisukohad ei kattu informandi isikliku või kogukonna
kogemusega, siis antakse sellest kas otse või varjatult mõista. Olen täheldanud sedagi, et teemat,
mida kohalikus kogukonnas või konkreetses asukohariigis ei nähta heas valguses, üritatakse
pigem maha vaikida või siis püütakse leida tegelikkuses juhtunule vabandavaid põhjendusi ja
selgitusi. Uurija peab eelpool väljatoodud asjaolusid silmas pidama ja arvestama.

Milleks ja kellele ariivimaterjale koguda?
Diasporaas aja jooksul tekkinud mitmekülgne arhiivimaterjal on väärtuslik, sest see pakub olulist
teavet erinevates teadusharudes tegutsevatele uurijatele: aja-, kirjandus- ja kulutuuriloolastele,
etnograafidele, demograafidele, psühholoogidele jt. Materjali mitmekülgsust ning huvipakkuva
info sisaldust interdistsiplinaarsele uurijate grupile kinnitavad ka eelpool väljatoodud tsitaadid
kirjadest. Diasporaakogukondades leiduvad materjalid sisaldavad olulist teavet ja huvitavaid
seiku nii uue kodumaa kui ka päritolumaa ajaloo kohta, tuues esile uusi nüansse kogukonna
arengus. Teisalt, kaasalöömine Rootsi Eestlaste Arhiivi töös Stockholmis kinnitab arvamust, et
diasporaa mäluasutused on väga olulised ka kohalikule kogukonnale – eelkõige nende
identiteedile. See on osa nende elust. See annab ka põhjuse vähemalt üks kord nädalas kokku
tulla, omavahel suhelda, ajas tagasi vaadata, toimunu üle mõtiskleda. Taolist seltsitegevust ei
tohiks kindlasti alahinnata vaid peaks väärtustama.
Küsimusele ”miks ja kellele arhiivimaterjale koguda” on enamasti mõelnud nii
kogukondlikud arhiivigrupid kui ka teised selle valdkonnaga kokkupuutunud isikud, mistõttu
võib alljärgnev neile banaalsena tunduda. Siiski, ülejäänud kogukonnaliikmed või ka kogukond
tervikuna ei pruugi nende materjalide väärtusest ja säilitamise vajadusest olla alati aru saanud.
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Seetõttu võivad tekkida olukorrad, kus hinnalised materjalid satuvad arhiivi asemel paremal
juhul kuhugi keldrisse või kuuri, halvemal juhul prügimäele.
Materjalide kaotsimineku põhjuseks pole alati mitte eestlaste hajutatus (mitte kõik välismaal
elavad eestlased pole koondunud keskustesse) või pärijate puudumine, kuigi ka need asjaolud
võivad probleemiks saada. On ka teisi põhjusi. Materjalide kaotsiminekut ja prügimäele
sattumist annaks ehk vältida, kui ”miks ja kellele” teemadele kogukondades enam tähelepanu
pöörata. Kuna kohalike arhiivigruppide poolt koostatud näitused näivad kogukondades menukad
olevat7, siis oleks ehk kasulik hakata korraldama ühiseid vanade filmide ja fotode vaatamisi, kus
filmi vaatamise ja seltskondliku koosolemise käigus tuvastatakse näiteks filmil või fotol
esinevaid isikuid. Ehk aitaks seegi, kui kohaliku arhiivigrupi tööd sagedamini kohalikus ajalehes
kajastada. Lisaväärtust loob seegi, et ürituseks valmistudes vaadatakse läbi hoiul olevad
materjalid ning leitaks üles see, mis vajaks kiiresti korrastamist, kopeerimist, restaureerimist. Nii
võib 1980.-1990. aastate faksipaberi tekst olla peaaegu kadumas, fotod mõranemas ja VHSkassetid muutunud kasutuskõlbmatuks.
Eelpool mainitud tegevused panevad ehk inimesi mõtlema ja kodus järele vaatama, mida
leidub nende või nende tuttavate kodustes kappides või mis on saanud nende organisatsiooni
arhiivist. Kohalik kogukond teab ju isikuid ja organisatsioone, kellel on nii kohaliku tähtsusega
kui ka laiemat huvi pakkuvat materjali. Tuleks kindlasti üritada vältida mõtteviisi levikut, et ”ah,
see on neil niikuinii olemas” või et ”ega mina ei ole mingi tähtis isik, mis väärtust minu asjadel
ikka on”. Iga indiviid on oluline ja väärtuslik Eesti ajaloole – nii ka nende arhiivimaterjalid.
Alljärgnevalt näiteid arhiividest leitud unikaalsetest dokumentidest.

Näited dokumentidest
Balti Arhiivis leidsin mitme vähem tuntud isiku materjalide hulgast 1944. aasta septembrist
laevapileteid Rootsi, evakueerimistõendi Saksamaale, laagrist välja liikumise loa, sõdurite marsi
käsu ühest laagrist teise. Need on väga haruldased dokukendid ning annavad teema uurimisel
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palju uut ning olulist teavet. Intervjuudest on selgunud, et mitte alati ei mäletata, milline isikut
tõendav dokument laagris olles kaasas oli või kehtis, milliste dokumentidega pärast sõda ühest
riigist teise reisiti, millal uue riigi kodakondsus saadi jne.

Sõidupilet Tallinnast – Rootsi. Kehtiv kuni 25. september 1944. 3 klass.
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Tõend 21.septembril 1944 Tallinnast evakueerituna Saksamaale lahkumisest.

Tõend.
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Antud dokumendi (tõendi) puhul on oluline ühe asjana tähele panna, et 5. märtsil 1945 on Eesti
kodanik end Saksamaal kui põgenik registreerinud.

Eelnevaga on tihedalt seotud järgmine teema ehk

kuidas materjalid arhiivi jõuavad?
Leidub inimesi, kes oma materjale teadlikult koguvad ja süstematiseerivad ning korraldavad oma
eluajal ka nende üleandmise mõnda arhiivi. Kuid on palju neid, kes pole nõnda hästi
organiseeritud - kes ei mõtle nii kaugele ega pea oma vaimse pärandi üleandmist vajalikuks,
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kuigi nende sahtlites ja kappides leiduv on kõrge kultuurilise väärtusega nii kohaliku kogukonna
jaoks ja ajaloouurimise kontekstis.
Igasugine teavitustöö selle kohta, millega ahiivigrupid tegelevad või millised materjalid on
ajalooliselt väärtuslikud, aitaks paljudel hakata mõistma nende sahtlites ja kappides leiduva
väärtust. Vahest otsiks nii mõnigi selle tulemusena kontakti kohaliku mäluasutusega. Siiski
teame, et praeguseks on suudetud arvestatav hulk väliseesti materjalidest siiski kokku koguda.
Siit kerkib aga kohe järgmine küsimus:

kas kogutud materjalid on kasutajale kättesaadavad?
Sageli on väliseesti mäluasutused väikesed (põhjused on väga erinevad, kuid on ju teada, et ühe
arhiivi haldamine on ressursirohke ettevõtmine). Neil on ruumi vähe ning oleks väga kurb, kui
materjalide laekumine jääks pelgalt ruumipuuduse taha. Nii üksikisikutel kui kogukondlikel
mäluasutustel oleks tulevikku silmas pidades mõttekas kaaluda materjalide üleandmist Eesti või
asukohamaa riiklikesse arhiividesse. Väga oluline on edasiste probleemide ja arusaamatuste
vältimiseks tutvuda hoiustamise tingimustega. Kindlasti tuleks kohalikus kogukonnas selgitada,
miks otsustakse materjalidega edasi toimida üht- või teistviisi, sest infopuudus ja sellest tingitud
ebaselgus tekitab liialt sageli vale arusaama ja ebakonstruktiivse suhtumise levikut. (Näiteks
Eesti Arhiiv Ühendriikides materjalide üleviimisega Immigratsiooni Ajaloo Uurimise
Keskusesse Minnesotas (Immigration History Research Center, IHRC seonduvalt ühe grupi
sealsete eestlaste rahulolematus ning teadmatus (võibolla näiline), miks nii toimiti.). Isiklikult
olen pidanud korduvalt kummutama väljaspool Eestit levinud eksitavat infot Eesti arhiivide
halbade säilitustingimuste kohta.
Arhiivi kodu on seal, kus arhiivi looja soovib oma materjalide kodu näha. Massiline
materjalide Eestisse toomine jätaks kindlasti valusa jälje kohalikule kogukonnale. Uurija
vaatevinklist on positiivseteks näideteks Balti Arhiivi Rootsis ning Eesti Arhiiv Ühendriikides
tegevus, kes andsid oma materjalid säilitamiseks asukohamaa suurtesse riiklikesse arhiividesse,
kus uurijal on võimalik materjalidega igal ajal tutvuda. Kuna näiteks Eesti Arhiiv Ühendriikides,
mis asub Lakewoodis, on avatud vaid paar tundi ühel päeval nädalas, siis on kaugelt tulnu hädas
- mida teha Lakewoodis ülejäänud ajaga, kuidas arhiivi kohale jõuda, kuidas oma elamine
organiseerida. Kui materjalid asuvad aga arhiivis, mis on avatud kõigil tööpäevadel ning asub
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kergemini ligipääsetavas kohas, saab uurija oma reisi mugavamalt planeerida ega sõltu
kogukonnaarhiivides tegutsevate vabatahtlike tegevuskavast.

Kuidas ja kust leida infot teema uurimiseks vajaliku materjali leidmiseks?
See teema on uurijale sama oluline kui eelmine. Kitsama teema puhul on väga raske üles leida
kõiki paiku maailmas, kus asjassepuutuvat allikmaterjal asub. Siiani on infot saadud enamasti
isiklike kontaktide kaudu. Tänuväärse tööga on algust teinud ja suure sammu edasi astunud Piret
Noorhani – väliseesti arhiiviinfot koondava portaali www.balther.net rajamine on suurpärane
idee. Info vahendaja rolli saavad siin kanda nii uurijad, kes on jõudnud erinevates mäluasutustes
leiduvate materjalideni kui ka kohalikud kogukonnad, et jagavad infot oma materjalide kohta.
Portaal on koht, kus pakkuda infot asukohamaade ja Eesti mäluasutustes leiduvate materjalide
kohta. Kuid näiteks puuduvad meil üldse või on väga tagasihoidlikud teadmised Saksamaa ja
Inglismaa eestlaste materjalide asukoha kohta. Kohaliku kogukonna abi selle info kogumisel
oleks kindlasti väga teretulnud ja väärtustatud.

Kas peab alati arhiivi kohale sõitma või leidub teisi võimalusi info saamiseks?
Kõik kes diasporaa uurimisega tegelevad, teavad, kuivõrd aeganõudev on materjalide asukoha
kindlakstegemine. BaltHerNet loob väga hea keskkonna avatud suhtlemiseks nii kolleegide kui
mäluasutustega. Kutsuksin siinkohal üles inimesi suhtlema ja teistega infot jagama. Üks lühike
teade teisele uurijale võib tähendada suurt aja- kui ka rahalist võitu!
Teisalt, enne arhiivikülastust saab ju suhelda konkreetse arhiiviga, et leida kinnitust
olemasolevale teabele, materjalide kättesaadavusele jmt. Mõnikord võib juhtuda, et just
külaskäigu ajal on see või teine kogu korrastamisel või pole muul põhjusel kasutatav. Arhiiviga
suhtlemiselgi on oma ohud. Info saamine sõltub sageli arhiivi suurusest ning sellest, kui detailset
vastust loodetakse. Näiteks ei pruugi suures arhiivi töötaja alati kõiki materjale detailselt tunda
või olla ülekoormatud teiste järelpärimistega ning anda seetõttu kergekäeliselt eitava vastuse.
Just suurte arhiivide puhul viib uurijat, teadlast edasi järjekindlus - kindla vastuse saab vaid ise
materjalidega tutvudes. Väiksemate arhiivide töötajate vastutulelikkus ning abivalmidus on
suurem, küsimustele ja probleemidele leitakse sagedamini positiivsed vastused.
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Mida saaks uurija meelest kogukondlik mäluasutus materjalide korrastamiseks teha?
Dokumendiarhiivide korrastamisega võiks asi olla lihtne ning selles saab vajadusel aidata iga
arhiivinduse baasteadmisi omav teotahteline inimene. Kuid ka nende puhul loovad
taustateadmised eelduse materjale kergemini ja kiiremini süstematiseerida, dateerimata
paberitele õige koht leida jne. See tähendab, et dokumendiarhiivide esmane korrastamine
kohalikus kogukonnas on väga suureks abiks hiljem suures arhiivis töö jätkamisel. Suure ja osalt
ka põletavama probleemina näen aga kirjeldamata fotosid ja filme. Väga kurb on leida arhiivis
fotosid ilme ühegi allkirjata. Neil kujutatud isikuid, aega, kohti ja sündmusi tuvastada on
väljastpoolt kogukonda tuleval uurijal väga keeruline.

Esimene jumalateenistus Los Angelesis
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Näide kirjeta fotost: Millal, kus on foto tehtud? Kes on pildil?

Põgenikelaagri argipäev. Kus? Millal? Kes?
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Sel teemal rääkis oma ettekandes pikemalt Marcus Kolga.8 Omalt poolt rõhutaksin, kuivõrd
oluline on kasutada neid inimesi, kes Teise maailmasõja järgseid kümnendeid veel mäletavad.
Tuleks välja mõelda mõni hea viis, kuidas seda teadmist kätte saada.

Lõpetuseks
Küsimusele ”milleks meile arhiivid, mäluasutused?” vastasin artikli päises oleva Karl Ritsikivi
tsitaadiga: „Me hakkame hiljem palju rohkem märkama“. Leian, et aja jooksul hakkame varem
toimunut ka palju rohkem väärtustama. Arhiivid on rahva mälu säilitamisel väga olulised ja neid
tuleb hoida, hinnata ja väärtustada! Arhiiv elab ja toimib, kui materjalid on korrastatud ning
kättesaadavad ja kui sinna saabub uusi allikaid. Arhiivi ei rajata mitte ainult vaatega homsesse
vaid vaatega kaugemasse tulevikku. Meie, kes me mäluasutustega seotud oleme, peaksime oma
tegevuses juhinduma just sellest vaatest kaugesse tulevikku.

8

Marcus Kolga ettekanne “Kanada Eesti diasporaa era- ja arhiivifilmide uurimine” konverentsil Accessing the
History of the Baltic Diaspora, 7.-10. juuli 2009, Tartu.
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