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Sissujuhatus

Kui kaks kevadet tagasi ilmus meenutustekogumik „Alguses oli Juhan”, sai 
kinnitust selle koostajate tõdemus, et järgnema peab ka teine. Muidu jääksime 
võlgu Juhan Peeglile ja lugejale. Too kogumik andis 45 vilistlase mälu, silmade 
ja sõnade varal ajakirjanike Õpetaja koondportree. Paeluva, kuid ühest vaate-
punktist vaadatuna paratamatult üheplaanilise. Aga mitmekülgselt talendika 
inimesena oli Juhan Peegel säravalt tegev paljudes valdkondades ja rollides. 
Me ei võta ette lootusetut katset kõiki neid üles lugeda, jätame lugejale rõõmu 
suure osa üles leida järgnevast 41 meenutusloost. Arusaadavalt on meenutajate 
kogu sedapuhku väga kirev: akadeemikutest masinakirjutajani, Juhani põlv-
konnakaaslastest tema lapselasteni. Igaühel on oma Peegel. Nii kõlas kogu-
miku koostamise juhtmõte.

Eelöeldust johtuvalt oli meenutajatel vaba voli ise valida, mida meenutada 
ja kuidas meenutada. Mõned valisid ühe või paar-kolm eredat, mällu talle-
tunud seika kohtumistest Juhan Peegliga; mõnedes lugudes sisaldub detail-
semalt ka keeruline-kääruline ajastu, milles suurmees pidi elama ja oma rikka 
elutöö tegema; mõnedes meenutustes põimuvad tihedalt Peegli ja meenutaja 
elukäigud. Loodetavasti see mitmetahksus, mõnetised paratamatud kordu-
mised, ühe sündmuse erinevad esitused lugejat ei häiri, samuti lindis tatud 
meenutustele loomulik suurem kõnekeelsus.

Sisukorda vaadates mõikab Juhan Peegli loomingut tundev lugeja küllap 
kohe, et raamatu osade pealkirjad on laenatud tema teostest. Lugude järjestus 
osade piires lähtub eeskätt ajast, mil meenutaja Juhan Peegliga esmalt kohtus. 
Ära rääkida tuleb ka raamatu pealkirja saamislugu. Esialgne, tavapärasem ei 
kõnetanud kaane kujundajat Andrus Peeglit. Teisest mälestusraamatust 
kuuldes oli tal tulnud hirm, et nüüd hakatakse müüti looma. Tema aga mäle-
tab isa huumorimeelse inimesena, kes armastas jutu sisse ikka väikseid 
vimkasid visata ja nõmedust kohates sellele pihta anda. Praegune pealkiri 
küllap kutsunuks esile tema saarlasliku muheluse.

Ehkki Juhan Peegliga läks nii nagu suurmeestega ikka ja ta muutus juba 
oma eluajal legendiks nendele, kes teda ei tundnud, on see raamat inimesest 
inimestele. Koos tänuga kõigile, kes selle sünnis mõtte või teoga osalesid, 
saadame teise meenutuskogumiku heatahtliku lugeja silme ette, jäädvustamaks 
(koos esimese meenutusteraamatuga) terviklikumat pilti mehest, kelle eesti 
rahvas valis tormilise XX sajandi saja suurkuju sekka.
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Huno Rätsep 

Kus on kirja pandud, et inimese elu 
peab kerge olema

Nõnda oli Juhanil tavaks lausuda, kui meie jutuajamine kippus mõnikord 
liiga tõsiseks või nukraks minema.

Tõepoolest, kui Juhan Peegel tuli 1946. aasta sügisel Tartu ülikooli eesti 
filoloogiat õppima ja meist said kursusekaaslased, siis oli tal seljataga kuus 
ränkrasket aastat. Ülikoolipäevist peale on meie elurajad tükati kõrvu 
loogelnud: koos olime aspirantuuris, tema eesti keele, mina soomeugri keelte 
alal, seejärel töötasime vanemõpetajatena, natuke hiljem dotsentidena 
Johannes Voldemar Veski ja Arnold Kase juhatuse all eesti keele kateedris, 
veelgi hiljem Heino Ahvena käealustena Emakeele Seltsis. Siis oli Juhan 
dekaanina minu ülemus ja seejärel mina natuke aega ametlikult tema oma, 
ent mingisugust ülemuse-alluva vahekorda meie vahele ei saanud sugeneda, 
olime lihtsalt sõbrad, tema vanem, mina noorem. Ja nõnda me käisime aastaid 
Tallinnas keele ja kirjanduse instituudi nõukogus Tartut esindamas ja lõpuks 
kolmapäeviti bussis pinginaabritena Vanemuise alumisest parklast Toompeale 
Toomkiriku juurde ja pärast akadeemia koosolekut sealtsamast Tartusse 
tagasi.

Kui hakkasin ühiseid hetki meelde tuletama, kerkisid mu vanaks jäänud 
mälu soppidest silmade ette mõned pildid. Imestan isegi, miks just need.

1946. aastal ülikooli astunud eesti filoloogid olid üpris kirju seltskond. 
Enamik meist oli äsja keskkoolipingist tulnud napi sõjaaegse keskharidusega. 
Hoopis teistsugust elu olid elanud sõjast või sõjavangist tulnud vanemad noor-
mehed, mõnedel neist nagu Juhanilgi Eesti Vabariigi aegne gümnaasiumi-
haridus, mitmed olid oma teadmisi värskendanud või täiendanud ettevalmistus-
kursustel.

Sõjast tulnud mehed mõlgutasid naisevõtu ja oma kodu loomise mõtteid. 
Iseasi muidugi, kui kähku neid teoks muuta õnnestus. Võib arvata, et kursuse 
tütarlastel oli põhjust tähelepanelik olla. Juhanil õnnestusid abieluplaanid 
küllaltki ruttu: ta leidis endale abikaasa kursusekaaslaste seast. Stipendiumist 
oli raske ära elada. Juhan läks tööle Edasi toimetusse. Tol ajal töötasid 
õppimise kõrvalt paljud, kes kirjastuses, kes instituudis.
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Esimesed kolm aastat õpiti koos põhiaineid. Neljanda kursuse algul 
hargneti eriharudesse (eesti keel, eesti kirjandus, soomeugri keeled, eesti 
rahvaluule). Kahel viimasel aastal lisandus uusi põhiaineid, kuid nende kõrval 
kuulati erikursusi, kirjutati erialal kursusetöö ja viimasel kursusel diplomi-
töö.

Kui me kolmanda kursuse lõpul valisime kitsama eriala, imestasid mitmed, 
et kirjanikuteed alustanud Juhan Peegel valis hoopis eesti keele eriharu. 
Muidugi mõjutasid meid tolleaegne olukord kirjanduses ja eesti kirjanduse 
õpetamises. Kuid mitte ainult see. Juhan oli elu lõpuni tõsimeelne saarlane, 
kes elas oma kodumurde maailmas. Tema jutu järgi pidi Lääne-Saaremaa ö 
ja Ida-Saaremaa õ piir kulgema Pöides just läbi nende talu karjamaa. Üksvahe 
oli tema hobiks koguda saarlastelt õllepruulimise retsepte, neid olevat tal 
kogunenud üle neljakümne. Aga veel. Juba esimesel kursusel oli ta võitnud 
Emakeele Seltsi poolt üliõpilastele väljakuulutatud keeleainese kogumise 
võistluse tööga „Kaardiväe Eesti Laskurkorpuse erikeelt”. Osaliselt oli ta 
sõdurislängi juba sõja ajal taskuraamatusse kirja pannud. Ise ta leidis, et 
küllap töö oleks põhjalikum saanud, kui oleks sõdurina osanud rohkem 
talletada. Sellisenagi oli tema töö uudne ja tol ajal kõige ulatuslikum ühe 
slängi kirjeldus. Ilmselt kirjutas ta oma tööd mõnuga, Juhani loomuses oli 
juba võime näha naljakat keeles ja kasutada seda igapäevases vestluses ja oma 
kirjatöödes. Olgu selle illustratsiooniks kas või ühe pseudonüümi sünd. Juhan 
Peegli eestvõttel hakkas eesti keele kateeder 1960. aastail avaldama rota-
printtrükisena sarja „Sõnasõel”. Kirjutasin selle esimesse numbrisse sõna aja-
loolisi marginaale, mida olin kuulnud Johannes Voldemar Veski käest. Muu 
hulgas seletas akadeemik mulle, et sõna „kahur” moodustas I maailmasõja 
ajal Päevalehe toimetuse liige luuletaja Rosenstrauch. See lilleline pere konna-
nimi pälvis „Sõnasõela” toimetaja Juhan Peegli tähelepanu. Ja „Rosenstrauch” 
(roosipõõsas) leidis kasutamist. 1972. aasta Sirp ja Vasar avaldas oma 
veergudel järjejuttudena H. D. Rosenstrauchi „Elumere laenetel” ja „Verine 
John ehk Sarapiku Juhan”. Mõni aeg hiljem tegi Rein Kull mulle selgeks, et 
Johannes Voldemar Veski mälu pettis teda. Päevalehe toimetuse liige ja 
„kahuri” väljamõtleja oli hoopis Weidenstrauch (pajupõõsas). Kui ma sellest 
Juhanile rääkisin, siis ta ainult muigas. Nimedel on oma saatus.

Juba üliõpilasena hakkas Juhan Peegel tegelema rahvalaulude omapärase 
arhailise keelega. Arvatavasti suunas teda tolleaegne dotsent Arnold Kask, 
kes pidas loenguid eesti keele ajaloolisest morfoloogiast ja juhendas eesti keele 
eriharu kursuse- ning diplomitöid. Nõnda kaitseski 1951. aasta kevadel Juhan 
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Peegel oma diplomitööd „Lõuna-Eesti rahvalaulude morfoloogiast”. Kõigiti 
edukas üliõpilane jäeti pärast ülikoolikursuse lõpetamist eesti keele kateedri 
juurde aspirandiks tegema kandidaaditööd, teemaks „Eesti vanade rahva-
laulude keele morfoloogia”. Probleem oli ametliku juhendaja leidmisega, sest 
dotsent Arnold Kasel polnud nõukogude võimude poolt aktsepteeritud 
teaduskraadi. Ta oli oma magistritööd kaitsnud Saksa okupatsiooni ajal, aga 
sel ajal saadud kraade Moskva atestatsioonikomisjon ei tunnistanud, Eesti 
Vabariigi päevil kaitstud tööd enamasti atesteeriti.

Nii saigi Juhan Peegli ametlikuks juhendajaks akadeemik Johannes 
Voldemar Veski, kuigi keeleajalugu polnud tema ala. Aga ta oli 1946. aastal 
valitud akadeemikuks ja 1938. aastal Tartu Ülikooli audoktoriks. Hoolimata 
sellest, et tal oli ülikoolis õppimine noorpõlves raha puudusel pooleli jäänud, 
oli ta eesti keele kateedri juhataja, professor. Luges see, mis mees oma pika 
elu vältel eesti keele heaks oli korda saatnud.

Just aspirantuuripäevil hakkasimegi Juhaniga lähemalt suhtlema. Kuigi 
mina olin soome-ugri keelte kateedri aspirant, kuulusime siiski ühte kollek-
tiivi, sest tol ajal polnud eesti keele kateedri ja soome-ugri keelte kateedri 
vahel erilist piirjoont. Ruumid olid ühised, kateedri koosolekud olid ühised, 
isegi üheainsa protokolliraamatuga. Ülikooli 1951. aasta aspirantidele oli 
kõigile kohustuslik filosoofiaeksam ja sellele eelnev filosoofiaseminar, mis 
toimus vene keeles, sest ülikoolil puudusid oma filosoofid. Seepärast imporditi 
Venemaalt gastarbeiter’eid, keda tol ajal nimetati varjaagideks. Nende kva-

Paul Ariste 1975. aastal kahe vastse 
teaduste doktoriga: paremal Huno Rätsep, 
vasakul Ago Künnap.

Professor Ariste 60. juubel
 veebruaris 1965. Pildil paremalt 

Feodor Klement, Paul Ariste, 
Johannes Tammeorg, Arnold Kask, 

Johann Voldemar Veski, Lembit Raid. 
Kõneleb Juhan Peegel.
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lifikatsioon oli küsitav. Tol 1951. aastal oli Tartusse saabunud otse Hiinast 
professor Sapošnikov, kes olevat saanud seal teeneliseks teadlaseks. Ta 
toaseinal olevat olnud Hiina RV lippki.

Seminari teemaks oli Friedrich Engelsi raamat „Anti-Dühring”. Selle 
põhjal jagas õppejõud meile ka seminaritöö venekeelsed teemad. Oli nüüd 
kõnelemisega, kuidas oli, aga meie filosoofiaalane vene keel oli üpris nigel. 
Eks need referaadikesed siis kättesaadavate venekeelsete artiklite põhjal 
kompileeriti. Õppejõu üldine hinnang oli hs[kst  ja hinded kaldusid kolme 
või kolme miinuse kanti. Ent Juhan Peegel sai referaadi eest nelja miinuse, 
sest tema töös oli, nagu Sapošnikov ütles, üks „helge laik”. Nimelt oli Juhan 
hoomanud, et Engels kritiseerib saksa XVIII sajandi rahvaraamatuid, millele 
tuginesid eesti tolleaegsed rahvaraamatud. 

Oma juhendajasse Johannes Voldemar Veskisse suhtus Juhan Peegel suure 
lugupidamisega, ta on hiljem mitmel puhul temast ja tema tegevusest 
kirjutanud.

Kui Emakeele Seltsi juhatus otsustas lindistada juba üheksakümnenda 
eluaasta lähedal oleva akadeemiku mälestusi (korralikke magnetofone neil 
varem polnud) ülikooli helistuudios, siis tehti Juhan Peeglile ja minule 
ülesandeks olla vanahärra vestluskaaslasteks ja aidata küsimustega jutujärge 
hoida. Suur oli meie mõlema üllatus, kui akadeemik istus rahulikult mikrofoni 
ette, võttis taskust mõned pisikesed sedelid (selliseid kasutas ta muide ka 
oma loenguil), seadis need enda ette, hakkas rääkima ja kõneles korralikult 
väljapeetud lausetega ja ilma pausideta ühtesoodu ligemale kaks tundi. Meist 
said kuulajad. Nii kordus kõigil lindistusseanssidel. Hiljem kirjutati tekst 
lindilt käsikirjaks. Elli Riikoja tegi hoolsa toimetustöö, kontrollides ka 
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aastaarve ja nimesid. Nõnda sündis Johannes Voldemar Veski mälestuste 
raamat.

Eelnevaga ühenduses meenub sündmusteahel, mille osaliseks sai ka Juhan 
Peegel. Üheksakümneaastane akadeemik Veski kirjutas artikli teda häirivatest 
õigekeelsusküsimustest ja läkitas selle ajakirjale Keel ja Kirjandus. Kirjutises 
oli arvustatud muuhulgas ka tolleaegse juhtiva keelemehe Ernst Nurme 
seisukohti. Ilmselt teda informeeriti. Mis Tallinnas täpselt toimus, ei tea, aga 
keeleosakonna juhataja saadeti Tartusse Veski juurde sooviga, et autor teatud 
lõigud artiklist välja jätaks. Enamasti äärmiselt rahulik ja tasakaalukas 
akadeemik oli sel korral järeleandmatu ja keeldus artiklit kärpimast, mille 
peale Keele ja Kirjanduse toimetaja keeldus seda avaldamast.

Emakeele Seltsi sekretäri Heino Ahvenani jõudis akadeemiku tütrelt 
teade, et pärast neid ebameeldivaid sündmusi tunneb seltsi esimees end 
kehvasti, ei maga korralikult. Heino Ahvena eestvõttel arutas seltsi juhtkond 
omavahel, mida peaks tegema. See oli Heino Ahven, kes tegi ettepaneku luua 
Emakeele Seltsi juurde lisaks juba ilmuvale „Kodumurdele” uus sariväljaanne 
„Kirjakeel” ja avaldada selle esimeses vihikus muuhulgas ka seltsi esimehe 
artikkel muutmata kujul. Nii ka tehti. Pöördusin Juhani poole palvega toetada 
ettevõtet kaastööga. Mõne päeva pärast andis Juhan mulle paberilehe 
följetoniga „Lähemale kaasaja keeletarvitusele”. See sisaldas Mihkel Veske 
rahvalauluks muutunud luuletuse „Kas tunned maad” modernse variandi. 
Küllap seostusid siin nimed Veski ja Veske.

Olgu siinkohal see följeton veel kord esitatud.
Lp. „Kirjakeele” toimetus!
Kui organiseerida meie pulbitseva tänapäeva ajalehe-, kantselei- ja käibe-

keele detailse läbivaatuse teostamist ning võrrelda saadud konkreetseid 
näitajaid, siis torkab silma rida eredaid fakte, mis tõestavad kaasaegse keele 
tohutu kõrget arengutaset. Sellele tasemele on ennastsalgavate jõupingutustega 
jõudnud ka meie tubli noorsugu, kes innukalt teostab lugemist. Selle fakti 
baasil ei ole mingit põhjust eitada, et meie koolinoorsool on rida raskesti-
ületatavaid raskusi klassikute keeleliste vahendite lahtimõtestamisel. Lähtudes 
mainitud faktorist julgen teha ettepaneku varustada kõik kirjanduslikes luge-
mikes toodud palad ajakohase reaaluse tõlkega, et sisu viia iga õpilaseni ning 
soodustada klassikute teoste massilist omandamist (õpikute eneste tekst ongi 
suures osas juba kaasaegses keeles; klassikute tõlked aitaksid praegu olemas-
olevat ebakõla mineviku ja kaasaja keele vahel järsult ning otsustavalt likvi-
deerida).
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Et mitte ebakonkreetsuse pinnale jääda ja omalt poolt anda panus sellesse 
suure kultuuriloolise tähtsusega üritusse, esitan katsenäidisena ühe Mihkel 
Veske luulematerjali reaaluses tõlkes, mis vastab tänapäeva eesti keele tasemele 
(vanem põlvkond ehk mäletab veel ka iganenud keeles originaali, mille 
ruumipuudusel ära jätan):

 Kas tunned ala, mis Peipsi basseinist
 Kulgeb Balti mere basseinini?
 Ja Kanatoote kõrgendiku haljasalalt
 Siirdub helgele Soome lahele?

 Siin tervitavad metsamassiivid
 Nii palavalt siseveekogusid, haljassöödamaid,
 Siin sademete toimel teraviljakultuur juurdub
 Ja päike on tihedas kontaktis kõrreliste ülaosaga.

 Siin areneb eesti rahvusest meestöötaja
 Ja astub konkreetseid samme vabadusele.
 Siin kasvab mainitud rahvusse kuuluv naistöötaja
 Ja valmistab ette abielu registreerimisele.

 Siin tõstavad massid kõlvikute viljakust*
 Ja ületavad otsustavalt mahajäämust, 
 Siin laiendavad töötajad edukalt teadmisi
 Ja saavutavad selles osas järsu murrangu.

 Oh võtkem vastu konkreetne otsus
 Meie edasise meheksoleku kohta!
 Ja laulu käigus avaldagem veendumust:
 Sa saavuta suurepäraseid näitajaid, kodumaa!
Refrään oleks:
 See on territoorium,
 Kus minu ja eelkäijate kiigutamisagregaat
 Oli rakendamist leidnud.
 Sest väljendugem vokaalses esituses:
 Sa arene edukalt, kallis kodumaa!
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Nagu ülaltoodust selgub, jõuab seesugune tekst ilma igasuguse üleliigse 
mõtlemis- ja ajabüdžeti raiskamiseta eranditult iga lugeja teadvuseni. Kui 
arvestada seda, et meie ametlik käibekeel võib kord omaksvõetud suunas 
edasi areneda mitte jõnksukaupa, vaid massilise täiseduga ja et selle keele-
pruugi on omandanud ka valdav osa meie keskealisi toetajaid, siis osutub 
varsti ülimalt vajalikuks mitte ainult Veske, Liivi, Haava ja Vilde, vaid ka 
Hindi, Sirge ja Smuuli teoste tõlkimine sellesse keelde. Loodan siiralt, et ka 
lugupeetud „Kirjakeele” toimetus ei jää selles ürituses ükskõikseks kõrvalt-
vaatajaks, vaid siin jõudu säästmata kaasa lööb – laia üldsuse, aga eeskätt 
meie kasvava noorsoo huvides.

 Lugupidamisega teie
  PLII-ATS

*  Siin võib originaali sõnastust „Siin tõstab rahvas põllurammu” tõlgendada ka „Siin organiseerib 

rahvas intensiivselt orgaaniliste väetiste väljavedamist”.

Kui „Kirjakeel” 1964. aastal ilmus, äratas Juhani kaastöö vähemalt kirja meeste 
ja -naiste ringkonnas tähelepanu. Nii mõnigi kohtumine olevat alanud 
pärimisega: „Kas sa oled lugenud?” Ernst Nurm nõudis „Kirjakeele” toime-
tuselt, et tema vastusartikkel avaldataks järgmises numbris. Seda minu teada 
ka tehti.

Tulgem tagasi Juhan Peegli aspirantuuriaega.
See võis olla meie aspirantuuri teise aasta sügisel. Üliõpilased saadeti 

septembrikuus kolhoosidesse ja sovhoosidesse kartuleid võtma. Algul päev 
korraga, hiljem pikemaks ajaks. Äsja ülikooli astunud eesti filoloogid sõitsid 
ühel sellisel septembripäeval veoautoga kuhugi Vara kanti kartuleid noppima. 
Nendega olid kaasas väliskirjanduse õppejõud Villem Alttoa ja kaks aspiranti 
– Juhan Peegel ja Udo Kolk. Tagasiteel Tartusse jäi Kõrveküla lähedal järsul 
teekäänakul veoauto ette hobuvanker. Vältimaks otsasõitu, pidurdas juht 
järsult. Veoauto oli lahtine, ilma presentkatuseta ja lennutas autokastis 
istunud kartulivõtjad asfaldile. Kes kuidas kukkus. Paljud said raskelt viga. 
Läks tükk aega, enne kui Tartust arstiabi kohale jõudis ja vigastatud kraavi-
pervelt linna toimetas. Oli luumurde, peaga või näoga vastu asfalti kukkumisi. 
Räägiti, et dotsent Alttoal olnud peas soni, mis minema lendas ja mees mööda 
asfalti libisedes peanahka rebestas. Ta polevat kaotanud talle omast kõne-
pruuki ja palunud medõde, et see katsuks nahka tagasi nihutada, sest see 
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segavat nägemist. Udo Kolk sai peapõrutuse ja põdes tükk aega. Juhan Peegel 
kõikenäinud ettevaatliku mehena oli pähe pannud talvemütsi, mis pehmendas 
sedavõrd lööki, et ta pääses nahaaluse verimuhuga ja oli nädala pärast tööl. 
Üks esimese kursuse noormees, kes teisi aitas, pesi ühiselamus õhtul porist 
pead kuuma veega. Tal hakkas väga paha, ta viidi haiglasse ja ülikoolis 
õppimine jäigi pooleli.

Kõik eelnev on minuni jõudnud juttudena. Mingit ametlikku avalikku 
selgitust ei järgnenud. Räägiti, et rektor Klement käinud viga saanud üliõpilasi 
haiglas vaatamas.

Juhanil oli kandidaadiväitekirja valik tõesti õnnestunud. Rahvalaulude 
grammatilisi vorme oli seni üpris pinnapealselt ja tükati uuritud. Pealegi 
paiknes uurimisvaldkond kahe teadusala (lingvistika ja folkloristika) piirimail, 
mis pakkus mitmeid vaatlusvõimalusi. Kuid tööd raskendas olemasoleva 
materjali tohutu hulk, eesti rahva uhkus – vanade regivärsside võimas kogu, 
mille trükki toimetamisega on ametis olnud mitu põlvkonda folkloriste. 
Olulisema osa sellest varamust pidi Juhan rida-realt läbi vaatama paari-kolme 
aasta jooksul. Ta ütles, et neil aastail sai tast kirjandusmuuseumi omainimene. 
Ent ta suutis veel rohkemgi, nimelt sedeldas ta põhitöö kõrvalt rahvalauludest 
ka huvipakkuvat sõnavara, eriti poeetilisi sünonüüme. Töö lõppedes ütles ta, 
et seda lisamaterjali on tal voodi all paar saapakarbitäit. 

Olime juba kümmekond aastat eesti keele kateedris õppejõududena 
töötanud. Juhan oli arendamas enda rajatud ajakirjanduse eriharu iseseisva 
üksuse suunas, mina olin mõned aastad tegelnud strukturaallingvistikaga ja 
loomas eraldi uurimisrühma, kui 1965. aasta suve lõpul toimus Helsingis 
teine rahvusvaheline fennougristide kongress. Esimene oli olnud Budapestis 
viis aastat varem, aga sinna polnud eestlastel veel asja. Nüüd aga sai rühm 
eesti filolooge Helsingisse esinema sõita. Näis, et järgmine kongress võiks 
viie aasta pärast toimuda Nõukogude Liidus ja võib-olla isegi Tallinnas. Nii 
muide juhtuski.

Pääsesime Helsingisse. Ettevõte oli võimude jaoks esmakordne ja eba-
tavaline. Hiljem tavaks saanud mitmepäevast instrueerimist Moskvas veel ei 
toimunud; meid eestlasi pandi Leningradis otse Moskva-Helsingi rongile ja 
õpetussõnad loeti peale Tallinnas Teaduste Akadeemias küllaltki põgusalt, 
nii et sellest on meelde jäänud üksnes akadeemia presidendi Eichfeldi 
lõpunõue „Olge saliidsed!”, mida me mõnuga Soomes sobival hetkel 
kordasime.
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Juhanil oli ettekanne kongressi folkloristikasektsioonis eesti vanade 
rahvalaulude keele uurimisest, niisiis kokkuvõte sellest, mis ta üle kümne 
aastaga oli sel alal saavutanud, ja see leidis tähelepanelikku kuulamist ning 
arvestatavat vastuvõttu.

Olime esimest korda välismaal ja otsekohe osavõtjaterohkel ülemaailmsel 
kongressil. Suhted kujunesid teatud määral ettekannete aluselt, aga mitte 
ainult. Oli ka varasemaid sidemeid.

Kongressi kuluaaride sagiv rahvasumm ehmatas esimesel päeval ära meile 
Moskvast kaasa antud giidid, kaks noormeest, ülevaatajad, kes olid harjunud 
nähtavasti, et lambukeste kari liigub nende juhtimisel üheskoos. Siin aga oli 
kogu seltskond korraga laiali ja kadunud. Ent silma pealhoidjaid oli teisigi. 
Väljajagatud osavõtjate loendis oli kirjas selliseid eesti fennougriste, kellest 
keegi polnud midagi kuulnud, peale selle olid veel ülemused Tallinnast ja 
Moskvast.

Kohtusime väliseestlastega. Mäletan vestlusi Alo Rauna, Ilse Lehiste, 
Fanny de Siversi, Bernard Kangroga. Mul oli siiski rohkem tegemist soome 
strukturalistidega, eriti Kalevi Wiigi ja äsja Londonist naasnud Auli Haku-
lisega. Kui me õhtuti muljeid vahetasime, rääkis Juhan, et tal oli olnud pikem 
vestlus Saaremaa mehe Gustav Rängaga, mis avaldas sedavõrd mõju, et ta 
jättis kaasa võtta lubatud valge viina pudeli ja omakuivatatud Saaremaa lestad 
hotelli informatsiooni Gustav Rängale edasiandmiseks. Hiljem sai vastuseks 
kaardikese, kus tänati saarlase kombel „hää ja parama eest”. 

Õhtuti olid kongressist osavõtjaile tavakohased vastuvõtud. Ühel sellisel 
oldi külas soome fennougristide kodudes. Mina läksin koos Valdek Palliga 
äsja professoriks saanud Terho Itkose poole, kellega olin lähemalt tuttavaks 
saanud tema Tartus-käigu ajal paar aastat varem. Juhan oli kutsutud minu 
mäletamist mööda „Kalevala” uurija Väino Kaukose juurde. Seal sattunud ta 
kõrvuti istuma jaapani fennougristiga, kes oma küsimustega jättis temale 
unustamatu mulje. Mees olevat palunud, et Juhan selgitaks talle mõnd 
segaseks jäänud seika Paul Ariste doktoritöös „Hiiu murrete häälikud” (1939) 
ja Jakob Hurda „Setukeste lauludes” (1904–1907). Takkajärele targana võin 
kinnitada, et Juhani lauanaaber oli Tamotsu Koizumi (1928–2009), kes 
tegeles tõsiselt soome keele ja folklooriga. Kaheksa aastat pärast nende 
kohtumist ilmus talt Jaapanis „Kalevala” jaapanikeelne tõlge.

Õhtusi vastuvõtte oli teisigi, nende kutsed olid juba kongressi materjalide 
hulgas. Erandiks oli seekord Nõukogude saatkond, kes ilmselt esialgu mingit 
vastuvõttu korraldada ei kavatsenud. Aga kui soomlased ja Ungari saatkond 
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sellise korraldasid, siis tuli otsus: korraldada. Seepärast jagati Nõukogude 
saatkonna vastuvõtukutsed paar päeva hiljem eraldi.

Mäletan, et sammusime teiste seltsis suurest valgest paraadtrepist 
järjekorras aeglaselt teisele korrusele. Natuke meist eespool läks Valmar 
Adams ja seletas naabritele erutatult midagi. Trepi lõpumademel seisid 
külalisi kätlev suursaadik ning akadeemik Kustaa Vilkuna ja Endel Sõgel, 
kes tutvustasid saadikule külalisi.

Äkki jäi järjekord seisma. Saadiku ette oli jõudnud Valmar Adams, kes 
midagi vene keeles valjusti õiendas. Nagu hiljem kuulsime, oli kutse kirjutaja 
teinud Adamsi kutse puhul vea ja kirjutanud Adams Valmar, vahetanud ära 
ees- ja perekonnanime. Asjaosaline paistis olevat hingepõhjani solvunud. 
Kippus nagu tüliks minema. Lõpuks kutsus Endel Sõgel Valmar Adamsi 
natuke eemale ja külalised said edasi liikuda. Kui meie trepimademele 
jõudsime, kuulsime, kuidas Adams Sõglale valjusti eesti keeles ütles: „See 
mees oli veel …, kui mina käisin juba Tallinnas Nõukogude saatkonnas 
vastuvõtul.” Tülitsemine Endel Sõglaga jätkus hiljem, kui me ööbimispaigas 
lifti ootasime. Oli kuulda repliike nagu „Küll sa oled vastik vanamees”.

Saatkonna saal oli juba rahvast täis. Jäime seisma välisseina äärde akna 
alla. Joogiks pakuti muu hulgas ka vene vodkat ja selle laua juurde oli sigine-
nud järjekord. Natukese aja pärast tuli Juhan valge viina klaasidega, lausudes 
„Selle nalja peale kõlbab ainult valge viin”. Järgmisel hommikul levis uudis, et 
Valmar Adams on hommikuse laevaga Tallinna sõitnud. Soomlastele olevat 
räägitud mingist PEN-klubi kokkutulekust Jugoslaavias. Ega see neid eriti 
üllatanud. Millegipärast dotsent Paula Palmeos ei saanud Soome-sõiduks 
luba. Soom lastele seletati, et ta jäi haigeks või jäi haigeks tema ema, täpselt 
enam ei mäleta.

Kongressi lõpul korraldati osavõtjaile laevareis mööda Soome järvestikku. 
Sinna polnud Nõukogude Liidust tulnutel asja. Eks kardeti ja Inturist hoidis 
raha kokku. Meid pandi turismibussidesse ja sõidutati Hämeenlinna kaudu 
Tamperesse ja sealt edasi Turu linna. Kui me peatusime kuskil Hämeenlinna 
kandis kõrgendikul ja imetlesime all helkivaid käänuliste randadega järvi, 
tonksas Juhan mind küünarnukiga ja ütles vaikselt „Vaata!”, viidates peaga 
vastassuunas. Maanteekraavi kaldal istus Moskva akadeemik Boriss Sere-
brennikov, poolkomi, keda meie kutsusime „Präänikuks”, ja silmitses heldinult 
mingit sinist õiekest sõrmede vahel. Pilt oli seda kummalisem, et see mees 
polnud sugugi sentimentaalne haritlane, otse vastupidi, isegi Endel Sõgel 
poetas kunagi tema kohta arvamuse, et kõige hullemad on poluvernikud, ei 
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liha ega kala. Juhan oleks selle peale lisanud leebelt: „Aga kes teise inimese 
sisse näeb.”

Tamperes näidati meile linna ja ülikooli. Pärastlõuna oli vaba, õhtul pidi 
meid viidama sauna. Peatusime Emmause hotellis südalinnas. Läksime 
Juhaniga kahekesi linna peale jalutama. Kõndisime Hämeenkatul ja uudis-
tasime poodide vaateaknaid. Raha anti meile 46 marka, tol ajal 5-6 kohvitassi 
raha kongressi einelauas. Meie aga tahtsime midagi kodustele külakostiks 
kaasa võtta. Kui me nõnda mööda päikesesombust peatänavat lonkisime, jäi 
Juhan ühe vaateakna juurde seisma ja ütles, et ta pidavat abikaasale käekoti 
ostma. Läksime poodi sisse, see oli pisike kotipood ühe müüjannaga. Me 
olime seal ainsad. Mõne minuti pärast oli Juhani ees letil igasuguseid käekotte 
ja pakkumise lõppu ei paistnud tulevat. Polnud ka ime, kui tööpäeva 
õhtupoolikul astub naistepoodi kaks noorepoolset meesterahvast mustades 
ülikondades, valgetes särkides, nimesildid rinnas.

Juhan muutus sellest meile tundmatust teenindusvalmidusest kohmetuks, 
vaatas nii üht kui teist ja ütles vaikselt: „Katsume siit kuidagi minema saada.” 
Saimegi. Edasi jalutades kiikasin mina ikka veel vaateaknaid, aga Juhanil 
polnud tahtmist. Ta ütles: „Mis sa tühja vahid, vaesed nagu me oleme, lähme 
parem oma Emmausse tagasi, seal oli igal öökapil soomekeelne piibel. 
Heidame pikali ja hakkame parem seda lugema.” Nii me tegimegi. Hiljem 
kuulsime, kuidas Harald Peep kurtis, et ta pidi oma mustas härrasmehe 
mundris kuskil pargis peaaegu kolki saama. Pursui niisugune! Me olime ju 
Tamperes, Soome töölislinnas.

Õhtul sõitsime Tampere lähedale ühe kena järve äärde, mille keskel oli 
saar. Selle kaldal oli Nõukogude-Soome sõprusühingu suvemaja koos saunaga 
päris järve rannas. Meile seletati, et järve keskel olev saar on eravaldus ja 
võõrad sellel randuda ei tohi, mis meid, hoopis teistsugusest miljööst 
tulnukaid, natuke üllatas. Saunaskäik oli nagu saunaskäik ikka, vesteldi, joodi 
lahjat saunaõlut, „kalja”, nagu soomlased ise ütlesid. Kui me õhtupimedas, 
roidunud ja väsinud nagu turistid ikka, oma Emmause poole loksusime, kostis 
äkki bussi tagaosast Valmen Hallapi hele lauluhääl „Harassoo strana Finlandi-
ja-a, a Rassija lutše vsehh!” Selle peale oli taas vaikus, kes muigas omaette, kes 
tonksas naabrit, kes ei saanud aru. Mõni sõitjatest mõtles arvatavasti, et 
jumala õige.

Midagi viimase lähedast arusaamist kuulsime Juhaniga järgmisel päeval 
Turus. Meid viidi Turu kuulsasse vabaõhumuuseumi, 19. sajandi käsitööliste 
linnaossa. Mõnedes majakestes töötasid turistide tarvis isegi kingsepad, 
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pottsepad. Tulime kingsepa töökoja tagauksest õue, kus majast natuke 
kaugemal aia veeres seisis kingsepa suitsusaun. Meie kõrval seisis ilmselt 
Volga kandist pärit vuntsidega tatari näojoontega kongreslane, Belomor 
hambus. Vaatas tähelepanelikult saja-aastast sauna ja sõnas: „Plohho strojat. 
U nas tak ne strojat.” Olime natuke hämmastunud ja arutasime pärast 
omavahel, kuidas sellest aru saada. Äkki polnud mehele päris selgeks saanud, 
kus ta on.

Õhtu üllatas meid sellega, et kogu reisiseltskond jagati kaheks. Eestlased 
lubati soomlaste juurde külaskäike tegema. Ülejäänud aga said linnakeelu. 
Päeval oli Turu ülikoolis ühe tagakarpaatlasega juhtunud mingi segane 
pahandus, mida olevat isegi koosolekul arutatud, muidugi ilma eestlasteta. 
Läksin koos Valmen Hallapiga külla Kalevi Wiigile. Oli mugav õhtu, nagu 
Kalevi juures ikka on olnud. 

Kirjapandu lõpetuseks olgu mälupilt palju hilisemast ajast, aastat ei 
mäleta. See juhtus siis, kui Tartu ülikooli rektoriks oli Arnold Koop ja ajaloo-
keeleteaduskonna dekaaniks Ago Künnap. Juhan Peegel oli ajakirjanduse 
kateedri juhataja, professor. Teaduskonna kuluaarides levis uudis, et rektori 
korraldusel viiakse teaduskonna seminariraamatukogu, seminarka, nagu 
tavaliselt öeldi, peahoone kolmandalt korruselt aula rõdu naabrusest ära. 
Kuhu, polnud selge, vahest ülejõe ühiselamute lähedal olevasse sööklasse. 
Rektoraadi kantselei paisus vastavalt Parkinsoni seadusele ja vajas uusi 
kabinette, tööruume. Juba siis arvati, et ülikooli südamest, ajaloolisest 
peahoonest lahkuvad viimastena ametnikud, muidugi siis, kui see maja neile 
kitsaks jääb. 

Seminarka oli meie üliõpilastele päevane kodu. Aga see polnud sugugi 
üksnes õpperaamatukogu. Eesti Vabariigi päevil oli siia hangitud uuemat 
teaduslikku ja välismaist ilukirjandust õppejõududele eriala seminaride 
pidamise tarvis ja üliõpilastele seminaritööde kirjutamise jaoks. Näiteks 
soome ilukirjandust oli terve kapi jagu veel viiekümnendatel aastatel. Lugesin 
siis mõnuga Veikko Antero Koskenniemi kogutud teoseid. Ainult poeemi 
„Nuori Anssi” olid pearaamatukogu eriosakonna kratid köitest välja 
rebinud.

Pole siis ime, et uudis seminarka kolimisest tekitas üliõpilaste hulgas 
ägedat pahameelt. Oli kuulda, et vene keele ja kirjanduse osakonna üliõpilased 
liikunud peahoone koridorides isegi plakatitega.

Teaduskonna nõukogu koosolekul kerkis see küsimus iseenesest 
päevakorda. Võeti tuliselt sõna ja nenditi, et rektori poolt mingit ametlikku 
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teavet, rääkimata selgitustest, pole. Ma ei tea, kelle ettepanekul, aga nõukogu 
otsustas saata rektorile järelepärimise, sest õppejõud ei osanud üliõpilastele 
midagi kindlat vastata. Dekaan esitas nõukogu kirja rektorile. Arnold Koop 
olevat saanud väga pahaseks, kuidas mingi nõuandev organ julgeb temalt aru 
pärida. Nõudnud dekaanilt nende professorite nimed, kes nõukogus sõna 
võtsid. Need olid Juhan Peegel, Harald Peep, Huno Rätsep ja Savvati Smirnov. 
Saime korralduse ilmuda sel ja sel kuupäeval rektori juurde. Tund aega hiljem 
pidi aulas toimuma koosolek, kes rektor selgitab üliõpilastele asja.

Eks me siis astusime patuoinastena rektori kabineti uksest sisse. Saime 
vaevalt istet võtta, kui algas rektori vihane monoloog. Meilt ei päritud midagi, 
üks tige sõnavaling järgnes teisele. Ja nõnda tund aega. Juhan minu kõrval 
suutis vahele korraks öelda vaid „Seltsimees rektor”, kaugemale ta ei 
jõudnud.

Kell hakkas täistunnile lähenema, kui jutuajamine lõppes. Läksime 
Juhaniga nördinult aulasse selgitust kuulama. Istusime tagaseina äärde 
viimase rea keskele. Ega suurt ettepoole poleks saanudki, sest aula oli üliõpilasi 
peaaegu täis ja mitte ainult meie teaduskonna omi. Paistis, et üliõpilased 
pidasid seda koosolekut oluliseks sündmuseks.

Rektor tuli aulasse ja läks kohe kõnepulti, hakkas ise koosolekut juhatama. 
Kõneles küllaltki pikalt ja siis järgnesid üliõpilaste küsimused, millele vastates 
muutus rektor üha närvilisemaks. Küsimused ei saanud ega saanud otsa. 
Koosolek näis kujunevat jõuprooviks. Rektori ees oli rahvahulk, keda ta ei 
tundnud. Lõpetada ja ära minna ka ei saanud, see paistis talle ilmselt 
allajäämisena. 

Äkki lausus Juhan minu kõrval vaikselt: „Ma lõpetan selle jama ära.” Tõstis 
käe ja palus rektorilt sõna, mis talle ka kohe anti. Juhan kõndis rahulikult 
tooliridade vahekäiku mööda päris ette, tänas rektorit selgituste ja küsimustele 
vastamise eest ja lausus: „Lõpetan koosoleku.” Kõnetoolist pääsenud rektor 
lahkus kiiresti saalist.

See oleks paras koht mälus sorimine lõpetada, kuid sel laineid löönud lool 
oli veel epiloog, mis kuulub eelneva juurde. Tüki aja pärast saime rektoraadist 
kutse tulla ajaloo-keeleteaduskonna õpperaamatukogu avamisele. See oli 
paigutatud endise ülikooli kiriku teisele korrusele. Kiriku lööv oli 
betoonlagedega korrusteks jagatud. Juba nimetus osutas, et tegemist polnud 
vana seminarkaga. Kui palju seminarka raamatutest pearaamatukogu 
fondidesse rändas, ei tea.
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Otsustasime vaatama minna. Ilmselt ettevaatuse mõttes olid seal vaid 
kutsutud külalised. Avalikku kuulutust polnud. Kui me kohale jõudsime, oli 
õppesaali kogunenud hulgake rahvast. Ka rektor isiklikult. Nihutasime end 
tänavapoolse akna alla palmi varju. Algul kulges kõik kavakohaselt, kuni jõuti 
üliõpilase sõnavõtuni. Professor Herbert Ligi rääkis hiljem, et rektor oli 
palunud tal leida sobiv sõnavõtjast üliõpilane ja tema valis ajalooringi esimehe. 
Noormees astus julgelt ette ja hakkas asjatundlikult arutama kiriku saamis-
lugu: millal ehitati, millal kinni pandi, kuhu kiriku vara kadus jne, jne. Juhan 
viitas peaga ettepoole, seal seisis rektor, käed seljal, ja jälgis toimuvat. 
Üliõpilase kõne ajal hakkasid sõrmed ta seljal närviliselt tõmblema. Ilmselt 
ta sellist sõnavõttu ei oodanud. Üliõpilane lõpetas. Raamatukogu avati. Oli 
teatatud, et järgneb koosviibimine pearaamatukogu kohvikus. Rektor keeldus 
minemast ja läks pahaselt koju. Seekord sai peapesu professor Ligi.

Nõnda lõppes seminarka ajajärk ja algas ülikooli peahoone kantse-
leistamine. Ega Parkinsoni seaduse vastu saa keegi, olgu missugune kord 
tahes.

Pidasime aru, kas minna koosviibimisele, ja otsustasime, et lähme ikka – 
seminarka peiedele.
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Ülo Tedre

Juhani kirg oli Eesti regivärss

Ülikooliajal huvitusin ajaloost – see on mul hobiks siiamaani. 1946. aastal 
oli ajalugu teadagi missugune. Aeg oli niisugune, et ajalugu ei meenutanud 
sugugi seda, mis oli: ühelt poolt venestamine, teiselt poolt stalinism. Kui ikka 
räägitakse lausa ebatõtt, mis ma sellest siis õpin ja edasi õpetama hakkan. 
Läksin seetõttu isa eeskujul õppima filoloogiat ja kuna filoloogias oli kõige 
ajaloolähedasem folkloor, siis valisin selle. Minu folkloorihuvi on tööga 
kasvanud. Mu tööks on folkloor ja hobiks ajalugu. Ajaloo-keeleteaduskond 
see oligi.

Juhan Peegel oli minu kursusekaaslane. Elu-olmeliselt me Juhaniga suurt 
ei lävinud: esiteks vanusevahe, elukogemuste vahe ja meil oli oma koolist 
lähtuv sõpruskond. Meid Juhaniga ühendas ainult õppetöö. Meil oli kursusel 
mehi võrdlemisi vähe, kellest kaks – Peegel ja Leibak – olid just tulnud 
armeest, teised oli värskelt keskkooli lõpetanud. Juhan oli väga – kuidas seda 
öeldakse, seltsiv on vale sõna – ta oli kerge lävima. Minul oli see just vastupidi 
raske. Nii ei saa kontakti nii kergelt, nii kiirelt, nii lihtsalt. 

Kõik algas internaatidest

Kõige suurem mure ülikooli mineku juures oli ikkagi elukoht: kuhu elama 
minna. Kui me ülikooli tulime, olime Juhaniga täiesti eri klassi inimesed: 
tema kui sõjast tulnud mees mahutati Näituse tänava internaati, teised – 
klass madalamad, ka mina – olime seitsmekesi ühes toas Tiigi tänaval. Näituse 
internaat oli ülikooli näidisinternaat: korteritesüsteem, 2-3 meest toas. 

Teisel kursusel tekitas furoori see, et hakati nõudma, et internaadis oleks 
ainult ühe teaduskonna inimesed. See pani meie seltskonnale põntsu, sest 
meie toas oli üks ajaloolane, üks filoloog – mina – ja teised olid kõik arstid. 
Selline tuba, kus on mitmesugused inimesed, asendas mõnes mõttes selliseid 
asju nagu vanad seltsid ja korporatsioonid, sest seal sai palju teada eri ameti 
inimeste kohta ja see oli väga hariv. Pärast muudatust löödi kõik lahku ja 
pärast oli meil kolme mehe tuba. Eks see samm oli valve julgustamiseks, või 
ma ei tea, miks. Aga selline oli määrus ja sellest peeti kinni.
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Loengud, õpikud ja erialaraamatud 

Loengutel oli Peegliga muidugi kokkupuuteid, kuigi tema oli juba enne sõda 
ülikooli astunud. Ta oli n-ö kogemustega inimene, meie olime naiivsed 
noorukid, kes keskkoolist tulnuna käisid entusiasmiga ülikoolis – et kõik 
kiiresti ära õppida ja omaks võtta. Juhan oli muidugi tagasihoidlikum ja 
Juhani kirg, nagu hiljem välja tuli, oli samuti eesti regivärss. Loengutes seda 
aru ei saanud. 

Loengutest on meeles, et Johannes Voldemar Veski luges eesti keele 
grammatikat – ausalt öeldes oli igav. See oli niivõrd läbi võetud juba, midagi 
uut ei olnud. See oli lihtsalt autoriteedi tunne, sest ega neid eestiaegseid 
õppejõude peale Veski ei tule nagu ette. 

Nalja sai Adamsiga. See oli üks väga eksalteeritud inimene, minule 
isiklikult ta loengud ei meeldinud. Igatahes, kui ta tõusis lauale, ajas käe püsti, 
imiteeris Puškinit, rääkis, muljetas, siis mõtlesin, kas selline lektor sobib ikka 
ülikooli. 

Raamatuid sai ülikooli esimestel aastatel peaaegu kõiki kätte, hiljem 
keelustati peaaegu kõik, mis oli võimalik keelustada. Esialgu olid keelatud 
ainult teatud teosed, siis teatud autorid, lõpuks lausa sarjad tervikuna. Olid 
lubatud teatud autorid ja klassikaline kirjandus. Aga kaasaegsest kirjandusest 
olid ainult valitud nimed ja üldiselt oligi nii, et klassikat said, aga kaasaegset 
kirjandust ei osanudki tahta, kuna see oli üldse keelatud. 

1940-ndate lõpul toodi ülikooli raamatukokku teistest raamatukogudest 
raamatuid lõhkumiseks. Neid raamatuid, ka näiteks piiblit, hoiti keldris. 
Ausalt öeldes käisime sealt neid varastamas, nii palju, kui südametunnistus 
lubas. Ja hirm oli ka. Ega me teadnud, kas need on arvele võetud või loetud. 
Raamatute lõhkumist ma ei näinud, sest ei käinud iga päev Toomemäel. Meil 
oli esialgu oma seminari raamatukogu, kust saime kõik, mis lubatud oli. 

Teoreetilisi ja erialalisi raamatuid välismaalt saime kätte alles siis, kui 
meile tulid külalised Soomest. See oli võrdlemisi hilja, siis, kui hakkasime 
ülikooli lõpetama. Soome folkloristid ja eriti Matti Kuusi tõid portfellis 
raamatuid üle piiri. Iga kord oli professor Kuusi viimane, kes tollist läbi sai 
– tal oli portfell raamatuid täis ning isikliku kasutamise eesmärgiga, nii ei 
olnud talt midagi tollis ära võetud. Aga need raamatud, mis välismaalt postiga 
tulid, ja ka need, mis tulid raamatukogusse, läksid kõigepealt keskkomiteesse 
läbivaatamiseks. Mis sobis, tuli asutusse tagasi, mida ei peetud seal sobivaks, 



24

läks Teaduste Akadeemia erifondi, kuhu mujale. Oli niisugune tsensuur. 
Läbilugemine ja tutvumine oli mitmes keeles korraga, olemas olid oma 
retsensendid, kes lugesid ja andsid hinnangu. Tollal ma seda muidugi ei 
teadnud, aga hiljem tilkus läbi, kuidas asjad tegelikult käisid. Raamatukogu 
töötajad teadsid paremini kui kasutajad, mis raamatud tulid läbi ja mis ei 
tulnudki kasutusse. Kui sa ei tea, mis raamatud on olemas, ei oska nendest 
ka teadlasena puudust tunda. Muidugi, kui lugesid välisperioodikat – seda 
natuke oli –, siis ainult ohkasid, et seda võiks olla ka Eestis või peaks olema. 
Kui raamatukogust küsisid, selgus, et ei olnud.

Raamatute hankimine välismaalt ei olnud sugugi lihtne: raamat oli 
välismaal kallis, siin odav. Seetõttu tekkis niisugune paradoks, et kui mõni 
väliskülaline tuli, tihkasid küsida. Siis ei mõelnud, et välismaal on raamat nii 
kallis ja siin ei maksa ta midagi. Mõni oli odavam kui leivakilo. Selles mõttes 
olime välismaalt raamatuid küsides häbitud. Mitte häbitud, vaid teadmatuses. 
Julgesime küsida ja mõni saatis ka. Tänu sellele, et meil olid mõned vanad 
teadusseltsid Soomega raamatuvahetuses, oli soome kirjandus suhteliselt 
kättesaadav. 

Erifondis valvsa pilgu all töötades olenes juhatajast, kui tihti seal käisime. 
Uurimistöö direktori käest sai loa suhteliselt lihtsalt, aga oli ka olukordi, kus 
võetud raamatu kohta öeldi keelduvalt, et see raamat ei lähe uurimisteemaga 
kokku. Nii oli 1950-ndatel. Hiljem me lõime käega, seepärast, et meil oli oma 

Rein Kull ja kursusekaaslane Ülo Tedre õnnitlevad Juhan Peeglit 50. versta-
postini jõudmisel.
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materjali niivõrd palju. Näiteks liigitamise ja tüpoloogia puhul ei olnud ka 
mingit väliseeskuju vaja, sai oma tarkuse järgi liigitatud. Mõnes mõttes on 
häbitu öelda, et tol ajal oli infopõuas lihtsam töötada. Siis oli informat-
sioonivaegus, nüüd üleküllus. Tollal sa lihtsalt ei teadnud, mis teosed välismaal 
ilmusid, nüüd sa lihtsalt ei jõua läbi töötada seda infoküllust. 

Ükskord käisin Juhaniga koos antikvariaati kaemas. Antikvariaadid olid 
minu meelest tollal Tartus väga raamaturikkad: suurem osa kirjastusi oli 
Tartus ja sealt läksid raamatud antikvariaati. Kas neid ei kontrollitud nii põhja-
likult või need jäid kuidagi tähelepanuta. Mina olin rohkem n-ö raamatuhull, 
Juhan oli vähem. Ehk ka selle tõttu, et lihtsalt majanduslikud võimalused ei 
olnud nii head. Tema abiellus ruttu, võttis meie kursuselt abi kaasa, kes jäi 
kohe koduseks. 

Tööelust

Mina uurisin folkloori, ajaloost lähtudes muidugi. Juhan oli eesti keele peal, 
aga rahvaluulehuvi oli küllalt suur, nagu ta hilisematest töödest on ju näha. 
Kuigi ta lõi omaette ajakirjanduse kateedri ja sellel alal on teinud väga tõhusat 
tööd, mitte ainult n-ö administratiivselt, vaid ka kirjutades. 

Peegel oli ülikooli kõrvalt Postimehes kultuuritoimetaja. Tegime koostööd, 
aga no mis sa üliõpilasena ikka oskad kirjutada kultuuriosakonda. Aga kuna 
ma olin meeskoori laulja, sai paar lugu kontserdist kirjutatud ja Juhan pani 
need ilusti sisse. 

Ükskord olime Juhan Peegliga ühisel komandeeringul, suvisel eks-
peditsioonil. Minu alaks oli uuem rahvalaul – „Eesti mees ja tema sugu” –, 
püüdsin selle allikaid uurida Kagu-Eestis, Võrumaal. Juhan ajas taga regilaulu 
vormi. Mina ajasin uut laulu ja tema vana laulu taga. Käigud olid erinevad, 
aga õhtul saime kokku ja vahetasime muljeid. Meil oli üks väga tore 
kokkusaamine lõuna paiku Urvaste kiriku juures. Seal saime kokku kohaliku 
mehe, meie kursusekaaslase Martiniga. Kuna meil veel lehte ei olnud, tõi 
tema meile suure pommuudise: Beria on kui inglise agent maha võetud. 
Ostsime kolme peale pudeli veini, läksime Urvaste kiriku aeda ja selle asemel 
et tööd teha, arutasime kogu pärastlõuna, kuidas on see võimalik, et niisugune 
mees saab olla inglise agent. See oli üks väga tore, koomiline, nõukogude ajal 
ikkagi uskumatu lugu. Muidugi oli see sisuliselt jamajutt, aga maha tuli võtta 
– ja siis anti mingeid süüdistusi. 
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Arutasime seda kolmekesi oma isiklikust vaatevinklist ja eks see ole 
loomulikult folkloori läinud ja on nüüd arusaadavalt folkloor.

Folkloristikast

Folkloorihuvi kasvas muidugi tööga. Kuigi ausalt öeldes folklorist Tallinnas, 
see on nagu valge vares – siin pole kolleege ega häid materjale. Esimestel 
aastatel, kui ma töötasin keele ja kirjanduse instituudis Tartus, oli kõik 
normaalne. Kui aga instituut toodi Tallinna üle, nagu kõik instituudid tol 
ajal, oli see folkloristide suhtes suur viga, aga eks ta oli valvsale silmale ligemal 
– tuli leppida. Üle ei toodud bioloogiainstituuti, mille juht ise oli juba kõva 
bolševik, ja muidugi ei toodud üle ka füüsikainstituuti – Tähetorni ei saa 
lihtsalt Tallinnasse tuua. 

Esialgu polnud viga Tallinnas töötada: Tartus käimist oli palju, aga rahad 
hakkasid juba paari aasta pärast lõppema. Siis olime nagu merehädalised, 
meile jäi põhiliselt ilmunud tööde lugemine ja nende põhjal millegi 
järeldamine. Peamiselt kirjutasin igasugu ülevaateid: küll eesti kirjandusloost, 
küll Eesti ajaloost Moskvassegi. Nõukogude ajal oli hierarhia teaduses väga 
tugev: akadeemia oli n-ö kõige kõrgem uurimisasutus, ülikool oli tükk maad 
madalam. 

Tallinnas ei saanud oma hierarhilist positsiooni küll kuidagi hoida – nii 
palju, kui me suutsime, nii palju tegime. Hiljem sektori juhatajana õnnestus 
mul võtta õige mitu inimest tööle ametliku töökohaga Tallinnas, elukohaga 
Tartus – tänu sellele folkloristika natuke arenes. Tallinnasse jäi ainult kolm 
folkloristi, kõik teised elasid ja töötasid Tartus.

Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides

Rääkides Juhan Peegli tegemistest, siis tema hobina valminud teos „Nimisõna 
poeetilised sünonüümid eesti regivärssides” on ikka väga tõhus töö ja minu 
meelest kogu nõukogudeaegse eesti folkloristika tippteoseid, just regilauludest 
– ma ei räägi siinkohal muinasjuttudest või muistenditest. Peegli artikli-
kogumiku pealkiri „Kuld on jäänud jälgedesse. Regivärsi keelest ja poeetikast” 
(1997) on võetud rahvalaulu regivärsist. Sealt võiks võtta muidugi järjest väga 
häid pealkirju kogumikele ja uurimustele. Regilaulus ongi peaaegu iga värss 
nii põnev, välja arvatud muidugi tüüpvärsid. 
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Eesti regilaulukogu erineb näiteks Soomest ja Lätist oma suuruse poolest 
ja teiselt poolt meie läbitöötamise aegluse poolest. Kujutage ette, praegu on 
21. sajand. Meie regilaulu kihelkondliku väljaande „Vana Kannel” esimesed 
köited ilmusid 19. sajandil – seda tegi Jakob Hurt ise. Nüüd on 21. sajand
ja oleme jõudnud vaid kümnenda köiteni. Selle aja jooksul on soomlased 
Matti Kuusi juhendamisel välja andnud 42 niisugust köidet. Lätlased on oma 
dainasid välja andnud minu teada kolm korda. See on väga kurb, et Eesti oma 
köiteid nii vähe on. Ega mina ainuke regilaulu armastaja ole. Tartus antakse 
välja küll kaasaegset folkloori, neid kogumikke on juba 30–40 ilmunud. 
Samuti on ilmunud raamat „Eesti imemuinasjutud” (2009) – esinduslik 
anto loogia, kus igast muinasjututüübist on üks kuni kolm arhiiviteksti. 

Et kõik kokku kogutud ja välja antud saaks, läheb veel 100 aastat, kardan. 
Aga mis sa teed. Oleme siin Tallinnas välja andnud juba kaks köidet Lümanda 
ja Valjala lauludest. Võrumaalt on olnud samuti päris palju materjali just tänu 
Jakob Hurda kirjavahetusele. Ta tahtis kogumikku välja anda mitte kihel-
kondlikult, vaid maakondlikult. Nii ta panigi esikohale Võrumaa, kuna 
Võrumaa laulud on kõige täielikumad – fragmente on vähe ning täielikke 
laule on palju. 

Muidugi on hea, et ka mujalt maakondadest võetakse materjali, ei ole 
sugugi hea, kui on ainult üks maakond. Omal ajal, kui „Vana Kannelt” välja 
andma hakati, siis töötatigi välja, et oleks igast maakonnast mõni laul, et kõik 
maakonnad saaksid läbi käidud. Nii oli näiteks Karksi kihelkonna materjal 
väga mahukas, samuti Kuusalu kihelkonna asunduste laulud. Kohe on 
Kodavere laulud valmimas. Mis edasi tuleb, seda ette ei tea. 

Vestelnud Maarja Lõhmus.



28

Hillar Palamets

Ülikoolis ja Tartut taastamas

Kirjutan neid ridu 2012. aasta sügisel, seega ajal, mil möödub 66 aastat Juhan 
Peegliga tuttavaks saamisest. Enam kui pool sajandit kulgesid meie teed 
kaunis lähestikku Tartus ja siinses suurkoolis. 1946. aasta septembrist kuni 
1951. aasta juunini olime ajaloo-keeleteaduskonna sama kursuse üliõpilased, 
ainult et Peegel tudeeris eesti filoloogiat, mina ajalugu. 1960. aastate keskpaiku 
istusime vastastikku sama fakulteedi dekanaadis, von Bocki maja peahoone-
poolses otsas alumisel korrusel, Peegel dekaani, mina prodekaani töölaua 
taga. 1970. aasta kevadel andis vahepeal dekaani ametist priiks saanud Peegel 
mulle üle ühiskondlikus korras peetava ülikooli ajalehe toimetaja ametikoha. 
Žurnalistika spetsialistina aitas ta meie minitoimetust nõu ja jõuga ning kir-
jutas akadeemilist elu puudutavatel teemadel mõnusaid vesteid.

Ülikooli 350. aastapäeva eel ja järel salvestasin helilindile ja translitereerisin 
Peegli mälestusi tema sõjateedest ning sõjajärgsest üliõpilaspõlvest. Mõni aeg 
hiljem lugesin kateedrijuhataja Peegli palvel Eesti ajaloo ülevaatekursust 
kaugõppe žurnalistidele. See jäi küll õige episoodiliseks, kuid siiski. Mingi 
koostöö kunagise kursusekaaslasega jätkus edaspidigi. 

Pensionieelikutena puutusime kokku kirjandusmuuseumi arhiiv-
raamatukogus, staažikamate kolleegide juubelitel või siis akadeemilise pere 
nostalgiahõngulistel kokkusaamistel.

Ei söanda end pidada Juhan Peegli lähemate kolleegide hulka kuuluvaks, 
küll aga pikaajaliseks koos- ja kaastöötajaks, ühtaegu tema kirjanikutalendi 
ning saarlasliku huumorimeele siiraks austajaks. Hästi saime omavahel läbi 
küll. Ei mäleta, et meil Peegliga oleks suuremaid pahandusi või arusaamatusi 
olnud ja egas me kumbki olnud konflikte otsivad natuurid.

Järgnevalt mõned meenutuskillud meie pikka aega rööbiti kulgenud elu- 
ja tööteelt.

Olime sama kursuse poisid

Peegliga sain tuttavaks teaduskonna suurtel ühisloengutel, mida esitati kõigi 
erialade tudengitele koos. Enamasti olid need nn punased ained, mida loeti 
Aia tänav 46 õppehoone 365-kohalises astmikauditooriumis või Marksu 
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maja teisel korrusel. Teadagi tõsiasi – sõjajärgsel perioodil nappis just 
ajaloolasi-õppejõude. Seetõttu pandi meid kuulama eelkõige filoloogidele 
mõeldud kursust „Sissejuhatus keeleteadusesse”. Istusime kõik tihedalt koos 
peahoone 5. – nüüd 139. – auditooriumis ja kuulasime, mida Johannes 
Voldemar Veskil, Arnold Kasel ja veel õige noorena tunduval Paul Aristel 
meile oma kitsama eriala kohta öelda oli.

Mõnikord ei pannud oma ainest haaratud lektor tähele vaheaega kuulutava 
elektrikella plärinat kitsukeses koridoris ja rääkis pidurdamatult edasi. Siis 
oli õppejõu rajalt mahavõtmiseks kaks moodust. Peegel tõi lagedale oma 
Thieli firma kobaka taskukella ja hakkas seda demonstratiivse aeglusega valju 
ragina saatel üles keerama. Õppejõud vakatas, küsis, kas aeg on juba läbi, ja 
lõpetaski. Või hakkasid tudengid järjest intensiivsemalt jalgu vastu põrandat 
hõõruma, muutes sel moel traditsioonilise akadeemilise tervituse lahkumis-
signaaliks. Ainult et peagi asendati vana tervitamisviis koolipoisiliku püsti-
tõusmise nõudega.

Igal sügisel ja kevadel tuli käia Tartut taastamas. Õigemini – sõjahaavu 
silumas, ahervaremeid lammutamas, haljasalasid rajamas. Kord-kaks nädalas, 
2-3 tundi järjest. Asi oli ametiühingu korraldada ja pea kõik õppejõud, teenis-
tujad ning üliõpilased pidid oleme selle massiorganisatsiooni liikmed. Ühine 
töö aitas teaduskonda liita. Koos õppejõuga kanderaami tassides või müüri-
nurka lõhkudes kadus auditoorsele vaimutööle omane barjäär õpetaja ja 
õppija vahel. Said lähedasematekski eri osakondade noorukid ja neiud, tek-
kisid tutvused, siginesid jutud kodukohast, sõja-aastatest, nüüdis problee-
midest.

Juhan Peegliga koos töötades kuulsin üht-teist Saaremaa oludest. Kodu-
saar näis olevat talle eriti südamelähedane, vaene küll, aga samas tunnustust 
vääriv. Kasvõi õlle poolest, millele Tartu õlletehasel polevat midagi suupärast 
vastu panna. Aga hädaga pruugiti sedagi. Juhtusime Peegliga mõnda õlle-
müügiga söögikohta, tinistas ta ikka prae ja supi juurde pudelikese.

Taastada tuli meil Tartus mitmel pool, kuid erilise selgusega on meelde 
jäänud ühistöö raekojatagusel varemeteväljal, seal, kus praegu laiub Pirogovi 
park. Või väljak või tudengite lesila – nii nagu keegi seda kohasemaks 
nimetada peab. Sügisene Toomemäe nõlv. Enne 1941. aasta sõjatuld paiknesid 
siin kohvik Central – ka Varsakopliks kutsutud – ja selle õuel samanimeline 
kino; nurga poole Harri Vogeli kõrts, Oskar Lutsu stammlokaal, ja piki Lossi 
tänavat ülesmäge moodne ning avar Toome kohvik.
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Töötasime seal koos teaduskonna dekaani Richard Kleisi, arheoloog Harri 
Moora, ajaloolaste Voldemar Vaga, Julius Madissoni ning Jaan Konksuga, 
filoloogide Villem Alttoa ja Paul Ariste ning veel mitme teise tolleaegse 
õppejõuga. Mehed ajasid omavahel õige mõnusat kultuuriloolise fooniga 
juttu, arutasid ja vaidlesid, kus mingi hävinud hoonetest oli paiknenud. Palju 
oli juttu Werneri kohvikust ja selle alalistest külastajatest: Tuglasest, Sem-
perist, Allest ja Sütistest, nende omavahelistest suhetest ja ka abi kaasadest

Kuulasime kõrvalt, kõrv kikkis, ja panime paljugi kõrva taha. See andis 
meile rohkem kui kuiv akadeemiline loeng või seminar. Lähimineviku 
kultuurilugu otsekui elustus. Kirjanike nimed omandasid inimlikke kontuure, 
tõusid esile nende voorused koos puudustega, tugevus koos nõrkusega. 
Anekdootlikud seigad sinna juurde.

1946./47. aastal väljenduti veel õige vabalt. Kompartei kurjad ideo-
loogilised otsused, mis paljudel endistel suu kinni panid, ei olnud veel 
kõlanud. Hans Kruus oli Teaduste Akadeemia president ja tema lähem sõber 
Richard Kleis üks juhtfiguure ülikoolis, mida rektorina juhtis filosoof Alfred 
Koort, tegelikult aga partei esindajana prorektor Harald Haberman.

Koos sõjalist õppimas

Kõige regulaarsemalt puutusin Peegliga kokku kolme õppeaasta vältel 
esmaspäeviti toimunud sõjalises õpetuses. Siin taheti vermida kõigist mees-
tudengitest reservohvitserid – jalaväe nooremleitnandid, 30 sõdurist koos-
nevate rühmade komandörid. Sõda oli näidanud, et just selle kontingendi 
kulu eesliinil oli olnud kõige suurem. Külm sõda oli alanud, armee vajas uusi 
reserve ja kõigi kõrgkoolide juures hakati neid kohustuslikus korras ette 
valmistama.

TRÜ sõjalise õpetuse kateeder paiknes algul Tähtvere linnaosas Hermanni 
tänaval ühes kahekorruselises natsionaliseeritud elumajas. Rivi õpetati 
ümbruskonna liiklusvaestel tänavatel ja Tähtvere pargis, taktikat linna serva 
jäävatel lagedatel väljadel. Mõne aja pärast koliti ümber EÜS-i majja, mida 
seni kasutanud kehakultuuriteaduskond pidi tublisti kokku tõmbama.

Esimestel aastatel jagati sõjamehetarkust veel kahes keeles. Rivi, 
määrustikke ja relvade materiaalosa tuli õppida vene, taktikat ja muud taolist 
eesti keeles. Õpetajateks olid enamasti Eesti laskurkorpuse tagavarapolgu 
õppepataljoni veteranid-pensionieelikud. Mõnigi ohvitser oli teenistust alus-
tanud juba Eesti kaitseväes ja sealt viidud üle punaväkke, sõja ajal laskur-
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korpusesse. Aastatel 1947–1951 juhatas kateedrit Venemaa eestlane pol-
kovnik (sõja ajal koguni diviisikomandör) August Feldmann. Meie kokku-
puuted polkovnikuga jäid formaalseteks ning minimaalseteks. Ei mäleta, et 
ta oleks mõnda ainet õpetanud.

Paradoksaalselt pandi sõjalist algõpetust õppima ka äsja demobiliseeritud 
mehed, kes olid kroonut teeninud kuni kuus aastat. Meie rühmas oli neid 
kolm: Endel Leibak, Juhan Peegel ja Arnold Tolk, Võrumaa mees. Põhjendus 
– neil puuduvat matuška-pehhota komandöri väljaõpe. Peegel oli ju erialalt 
suurtüki- ja Tolk sideväelane. Elukogenud mehed teadsid, et Vene väes on 
kõige otstarbekam kinni pidada vahva sõduri Švejki soovitusest „Maul halten 
und weiter dienen!” („Lõuad pidada ning edasi teenida!”). Seda nad ka tegid, 
kuigi erialaste teadmiste omandamisel olnuks selle esmaspäevase päevaga 
küll mõndagi mõistlikumat ette võtta.

Eestlastest õppejõudude-ohvitseridega kujunesid meil peagi igati talutavad 
suhted. Korpuse mehi võtsid nad kui „oma poisse”, kellele kogu seda värki 
nüüd küll vaja ei lähe. Tulid vaheaegadel nende juurde suitsu tegema ja juttu 
ajama, mistõttu perekur’id kippusid venima niisama pikkadeks kui õppe-
tunnidki.

Eestiaegsete ohvitseride lood puudutasid peamiselt omaaegset sõdurielu, 
sõjakoolides ning ohvitseride kasiinodes juhtunut. Aga samuti noorte paguni-
kandjate armuafääre garnisonilinnade vallaliste või ka abielus kauni taridega, 
mis teinekord kujunesid lokaalseteks skandaalideks ja skan daali kesteks.

Mõndagi huvitavat pajatasid lõuapoolik Tolk – hiljem läks ta üle õppima 
õigusteaduskonda – ja hoopis lakoonilisema, aga tuumakama ütlemisega 
Peegel. Ta oli juba aastaid üles märkinud sõduriargood ja tutvustas seda 
sobival hetkel meilegi. Nii saime teada, et Eesti kaitseväelaste erikeeles oli 
leib turvas ja heeringas ööbik. Hakklihakaste kandis millegipärast traattõkke 
nime. Kapsa- või hernesupp olid täiesti mõistetavalt tuntud gaasi- või 
laskeasjandusena. Sõjaaegset vägagi vesist supilurri nimetatud Volga-Volga ja 
Nõukogudemaad olla siis toitnud trust „Hirss, tursk ja kompanii”.

Lõppes see õpetus komisjonieksami ja kolmenädalase suvelaagriga Pärnu 
lähedal Reiu jõe ääres liivases männimetsas. Magasime kõik koos mingis 
kiiruga ehitatud muldonnis ja helpisime välikatlas keedetud sõduriputru. 
Kamandasid meid nooremad kaadriohvitserid, kes püüdsid mõnigi kord 
näidata, et sõjaväeelu ei ole mingi kõrgkoolis käimine – siin tuleb juba oma 
peaga mõelda!
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Laagrielust meenub üks Peegli sõdurikogemusi puudutav seik. Eri 
teaduskonna tudengitest koostatud rühmadel tuli järjepannu olla laagri 
korrapidajaks: seada vintpüssi ja täägiga relvastatud post laagri värava juurde, 
koristada olmepraht ja rehitseda üle teerajad. Ühel ilusal hommikul jõudis 
kord ajaloo-keeleteaduskonna rühma kätte. Ülejäänud mehed marsitati 
maastikule taktikaõppustele, meile anti luuad ja rehad ning kästi tööle hakata. 
Nii poole tunniga oli suurem praht koristatud ja poisid võtsid vabalt. Kes 
läks paljastatud ülakehaga päikest võtma, kes kogunesid põõsaste vahele 
kaarte mängima. Tööriistad jäeti, kuhu juhtus. Ainult Peegel võttis luua kaasa, 
kui läks teistest pisut eemale, et – nagu ta ütles – „silm korraks looja lasta”. 
Sest vana tarkus kõlas: „Soldat spit, a služba idjot!” („Sõdur magab, aga 
teenistus kestab”). Teised veel naersid: näe, Juhan ei julge ilma luuata metsa 
minna.

Mõnda aega oli kõik vaikne. Siis hakkas värava poolt kostma valjut 
venekeelset pröökamist: keegi polkovnik sõjaväeringkonnast oli saabunud 
tulevaste nooremleitnantide väljaõpet inspekteerima ja leidnud eest täieliku 
bardak’i. Kõlas käsklus „Stanoviss!” („Rivistu!”). Igalt poolt jooksis oma 
soldatirõivastust kohendavaid poisse peateele. Ja kui olime joondunud ning 
ülelugemise lõpetanud, selgus, et üks kursant on puudu ...

Ja siis nähti seda puudujat, luud käes, suurt tolmupilve üles kergitades 
kõrvalrada pühkides lähenemas. Ei keegi muu kui Peegel! „Vaat see on tõeline 
sõjamees, kes ei looderda, vaid täidab käsku! Temast võtke eeskuju! Nii peab 
olema!” tegi inspekteerija lühikese ja selge kokkuvõtte.

Kui ülemused olid mujale läinud ja tudengid äsjast vahelejäämist omavahel 
arutasid, ütles Peegel talle omasel muhedal moel: „Saite nüüd aru, et soldat 
ei tohi jätta talle kroonu poolt usaldatud relva või muud riista. Sest kunagi 
ei või teada, millal seda vaja läheb. Seda on mulle senine sõjameheelu 
õpetanud: kui ka magad, olgu riist ikka haardeulatuses.” Ja tal oli kahtlemata 
õigus.

Dekanaadis vastastikku laudade taga

1964. aastal sai Juhan Peeglist ajaloo-keeleteaduskonna dekaan. Senine 
dekaan, rahuliku olemisega ajaloolane Karl Siilivask suunati kirjutama 
doktoritööd 1917. aasta revolutsioonidest Eestis, millest 1967. aastal möödus 
juubelihõnguline 50 aastat. Egas Peegel dekaani ametikohta ihaldanud, aga 
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mis tal parata. Ülikoolis oli kord juba nii, et kõrgele kohale pürgijaid kollektiiv 
ei tahtnud, ja vastupidi.

Mina olin selleks ajaks juba aasta prodekaani ametis olnud. Kui istusime 
Peegliga esimest korda vastastikku oma töölaudade taha, kurtis kunagine 
kursusekaaslane usalduslikult: „Nüüd olen küll portsu otsa kukkunud. 
Rektori juures jutuajamisel ajasin küll käte ja jalgadega vastu, aga kasu ei 
midagi. Naljagi viskasin, Klement on õnneks mees, kes saab naljast aru, aga 
ikka surus oma tahtmise läbi. Siin ma nüüd siis olen: kolmeks aastaks 
bürokraatiatööle mõistetud.” Ja mõne aja pärast lisas: „Ega see täis kolm aastat 
ka ole. Pühapäevad ja puhkusekuud võib ju maha arvata.”

Olime mõlemad akadeemiliste halduritena õige algajad. Olin ameti üle 
võtnud kogenud mehelt, vahepeal „kodanliku natsionalistina” põlu all olnud 
ja siis rehabiliteeritud entsüklopedistilt Richard Kleisilt. Julgustas mind veel 
sõnadega: „Pole selles prodekaani ametis keerulist midagi. Vaatate tööplaanist, 
mida mingiks ajaks teha tuleb, jagate ülesanded laiali ja hiljem kontrollite 
täitmist. Ongi kõik. Küllap te toime tulete.”

Olnuks see nõnda lihtne olnud. Teaduskonna neljas osakonnas õppis nii 
700 üliõpilast, keda õpetas sadakond õppejõudu ja laboranti. Igal osakonnal 
omad mured ja probleemid. Kõige rohkem oli tegu venekeelse vene keele ja 
kirjanduse osakonnaga, mis alatasa hilines aruannete esitamisega ja mille 

Asta Veskit õnnitlevad 75. juubelil Juhan ja Helgi Peegel. Kahe valge roosiga 
ootab järge Hillar Palamets.
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tudengitel oli pidevalt pahandusi puudumiste ning akadeemiliste võlgne-
vustega. Peegel nimetas neid „vol’nõje kazaki”, kes teevad, mis tahavad – neid 
juba ei murra.

Tööjaotus oli meil selline. Dekaan esindas fakulteeti kogu suurkooli 
ulatuses. Hoolitses kvalifitseeritud kaadri olemasolu ja teadustöö plaanide 
täitmise eest. Prodekaani mureks olid üliõpilased ja õppetöö üldine korraldus: 
stipendiumid ning ühiselamud, kus voodikoha ja puhta pesu, kütte, elektri 
ning gaasi eest tuli kuus tasuda kaks rubla. See tegi 7% tavalisest stipist. Nii 
et tolleaegset alma mater’it võis tõepoolest pidada ka sotsiaalhoolekande-
asutuseks.

Kuna meil mõlemal tuli jätkata oma eriala õpetamist, loeti teaduskonna 
juhtimist kõrvaltööks. Peegel astus dekanaati tavaliselt keskpäeval, viskas 
pilgu töölauale kuhjunud paberilasule ja kirus: „Ole kui kukk sõnnikuhunniku 
otsas. Sibli siit ja sibli sealt, et mõnda terakest kätte saada.” Lükkas siis osa 
sissetulnud pabereid minu ette ja käskis neile vastus kombineerida. Kui 
vajalikud andmed puuduvad, siis kasutada „professor Potolkovi meetodit”, 
see tähendas – võtta laest.

Üliõpilaste suhtes oli Peegel loomuldasa hea inimene. Sedavõrd lahke 
lubama, et ajas mul mõnikord hinge täis. Kurdab keegi oma Tartusse tulekuga 
hiljaks jäänu dekanaadis, et tal pole kusagil magada, ütleb Peegel: „Ei maksa 
muretseda, küll prodekaan mingi koha ikka leiab.” Aga ühiselamud on ammu 
ülerahvastatud, tudengid elavad pead-jalad koos. „Aga dekaan ju lubas!” käib 
hädaline mulle peale. Ei jää muud üle, kui neljasesse tuppa veel viies asukas 
suruda ja pälvida kõigi viie pahameel. Nii et näisime krimifilmide tüüpiliste 
hea ja halva politseinikuna, „halva võmmi” rollis muidugi prodekaan. Rõõm-
sana nägin Peeglit siis, kui tal mingi üllitis – olgu siis raamatu või rota prindi-
brošüüri kujul maailmavalgust nägi. Tuli sellega dekanaati, kirjutas pühenduse 
sisse ja kinkis kolleegile, ise rõõmsalt muheledes. Oli ka põhjust, sest oli aeg, 
mil käsikirju ju leidus, aga teaduskonnale eraldatud paberifondist kulus 
enamik Juri Lotmani semiootikakogumikele ja paljundustehnikatki nappis. 
Nii et iga ilmunud õppevahendi üle tasus rõõmu tunda.

Peegli järel ülikooli lehe toimetajaks

Sain dekanaadi tööst aastapäevad varem lahti kui Peegel. Teaduskond oli 
tema kui juhiga igati rahul, aga Peegel ise ei tahtnud jätkata ja andis ameti 
üle hoopis kindlakäelisemale, aga ka konfliktsemale Eduard Laugastele. 
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Peeglile pandi aga abiteona kaela ülikooli ajalehe toimetamise ülesanne. 
Tundes tolleaegset ajalehe tegemist nii teoorias kui praktikas – oli ta ju üli-
õpilasena olnud aastaid tööl Edasi toimetuses –, oli ta sellesse ametisse 
kahtlemata õige mees. Pealegi oli ajaleht õppebaasiks žurnalistikaeriala 
tudengitele, keda Peegel niigi juhendas.

Tolleaegne ülikooli leht oli õigupoolest asutusesisene mnogotiražka, mida 
anti välja ühiskondlikus korras. See tähendab: kaastööd ei honoreeritud (küll 
andis ametiühing toimetusele iga numbri kohta 25 rubla paremate üliõpilastest 
autorite premeerimiseks). Toimetaja kandis küll vastutust, kuid mingit 
rahalist tasu ei saanud. Lehe panid kokku kaks madalapalgalist žurnalisti – 
vastutav sekretär ja korrespondent. Õppeaastas ilmus reedeti kokku 40 
väikeses formaadis numbrit tiraažiga 3000 ja hinnaga 2 kopikat numbri 
eest.

Ametlikult oli see leheke TRÜ parteikomitee, rektoraadi, komsomoli-
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja, nii et õige mitme peremehe 
käsutada. Pidi olema kogu kollektiivi kasvataja ja suunaja „õiges vaimus”, 
ühenduslüli suurkooli arvukate allasutuste vahel.

Peegli toimetajaks olemise aeg langes ideoloogilise sula lõpuperioodi ja 
külmalaine saabumisse. 1968. aasta sügisesed üliõpilaspäevad olid Tartu 
üliõpilasnooruse seadnud nii Moskva kui ka Tallinna direktiivorganite silmis 
halba valgusse ja ideoloogiatöö puudusi leiti ka ülikooli lehes, kus oma-
loomingu lehekülgedel avaldati regulaarselt noorte autorite töid. Nõuti 
„orgjärelduste tegemist” ning senise liberaalsena näiva toimetaja mahavõtmist. 
1970. aasta kevadel see toimuski, Peegel tagandati vastutava toimetaja 
kohalt.

Ilmselt oli tema see, kes mind enda järglaseks soovitas. Olin aastaid teinud 
Edasile, Nõukogude Õpetajale ning ülikooli lehele kaastööd ja mõne 
kirjatükiga pälvinud Peegli tähelepanu. Ükskord ütles: „Kuule, sellele õppetöö 
korraldamise raskuste loole panid päris hea pealkirja! Võiksid kasvõi mõnes 
toimetuses leiba teenida.” Aga pealkiri kõlas „Mured, mured kui mustad 
härjad ...”, mis oli ju otsene tsitaat ühe eesti rahvalaulu algusest.

Nii et 1970. aasta kevadtalvel andis Peegel mulle ameti ja vastutuse üle, 
lubades toimetust jõudumööda ikka aidata, mida ta oma humoristlik-
satiiriliste vestetega ka tegi. Mind kui algajat ja kogemusteta toimetajat aga 
õpetas: „Ära unusta ülemustelt tähtpäevadeks lugusid varakult tellimast. Ja 
hiljem seda tellimist viisakalt meelde tuletamast. Muidu tuleb sul endal 
viimasel hetkel lugu valmis treida, et sõna saaks tinaks (meie lehte trükiti 
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tinalao abil Kastani tänaval asunud kunagises Noor-Eesti trükikojas). Jälgi, 
et toimetuse portfellis oleks piisavalt materjali ootamatult tekkivate aukude 
täitmiseks, sest neljapäeva hommikuks peab kogu käsikiri trükikojas olema. 
Kasvõi nui neljaks, aga reedel peab leht ilmuma.”

Kolm aastat olin Peegli järglasena selles ametis. Esimene aasta oli õpetlik 
ja huvitav kogeda ajalehenumbri sündi algusest lõpuni. Teine aasta oli juba 
teada, mis ajal mida teha. Sain ka esimesed karistused: kõrgemalt poolt „juhi-
ti tähelepanu”, et punastele tähtpäevadele pühendatud numbritesse ei sobi 
panna nekrolooge – rikkuvat pühademeeleolu. Kolmandal aastal kiskus juba 
rutiini ja nõudis endiselt palju aega: kokku üks tööpäev nädalas. Nii et olin 
päris rõõmus, kui sain 1974. aastal toimetaja ülesanded üle anda äsja ülikooli 
lõpetanud Rein Veidemannile, kelle tarvis muudeti toimetaja töö palgaliseks 
ametiks. Oli temagi oma kolm aastat sellel kohal, enne kui astus karjääriredelil 
järgmisele astmele. Siis tuli juba pikaks ajaks Varje Sootak.

Peegel mõtles, Peegel ütles

Peegel hindas ja harrastas ise humoorikaid ütlemisi, seda nii kõnes kui kirjas. 
Roppustest ja vägisõnadest vaba sõnasähvatust, lakooniliselt teravmeelset ja 
üllatavalt arhailist, samas ka uudset. Mõndagi kuuldust sai omal ajal üles 
tähendatud. Meenutuste lõpetuseks olgu mõned neist mainitud.

Peegel ütles: 
• Sel daamil oli süles transistorkoer
• Üle tee jooksis buldog süsteemi peni
• See mees kõneleb, otsekui veaks okastraati läbi oherdiaugu.

Kõige väiksemat viinaklaasi kutsus ta hiirelüpsikuks. Ise ei öelnud pidulauas 
ära parajast pitsist.

Ootasime üleminekukuudel ülikooli kassa juures krooniliselt hiljaks jäävat 
palganatukest. Peegel küsib: „Teate ka, et Eestil on nüüdsest uus rahvuslind?” 
Üldine hämmeldus. Ei ole nagu kuulnud. Kes siis? „Vabaturuvarblane,” on 
Juhani vastus.

Juubilarile kinki üle andes: „Ja siin on teile üks nahkapandud raamat.” 
Üllitis oli tõepoolest soliidses nahkköites.

Pidulauas sõna võttes: „Kuna ma ei ole suurem asi kõnemees, siis tuleb 
minu ettekanne lühike, see-eest aga hästi sisutu.”
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Võis alustada telefonikõnesid sõnadega: „Siin kõneleb keegi Peegel ...”, 
rõhuga sõnal „keegi”. Teema juurde asudes ütles: „Selle asjaga on nüüd nii, 
et...”

Armastas korrata tudengitelt kuuldud värsikest konveiersüsteemis 
kiirkorras käiva diplomitööde kaitsmise kohta: „Veerand tundi häbi ja ülikool 
läbi” ning omalt poolt jagada soovitusi ja humoorikaid õpetussõnu. 1975. 
aasta sügisel ilmutas ülikooli lehes 15, peamiselt esmakursuslastele 
adresseeritud postulaati, millest meenutagem nelja.

• Valitud eriala on nagu kombekas tütarlaps: esimesel tutvumisel musi 
ei anna.

• Mõnikord on hea ka mõelda. Ärge kartke, pealuu on siiski niivõrd 
massiivne, et liikuvad mõtted seda seestpoolt niipea läbi ei kuluta.

• Kui sa esimesel kursusel oled väga tark ja viimasel tunned ennast 
rumalana, siis on sinu areng läinud õiges suunas.

• Ülikooli peahoone vajub. Ärge uskuge kuulujutte, et selle ohtliku 
nähtuse peatamiseks hakatakse peahoones pidama vähem ja kergemaid 
loenguid. 

Lisan omalt poolt – nüüd, ligi 40 aastat hiljem, ei peeta peahoones enam pea 
üldse loenguid. Ja ohtlik vajumine on lakanud. Nii et mingi alus neil juttudel 
siiski oli ...

Ülikooli ajalehte nimetas Peegel – pidades silmas just selle nappi mahtu 
– õllepudeli sildiks ja õpetas mnogotiražka’le juhtkirju kirjutama nii: 

„Alguses pane päevakohane pealkiri. Siis
jora, jora, jora –
paar fakti – ja
hurraaa! 
Edasi samas rütmis:
jora, jora, jora –
paar fakti – ja
HURRAAA!!!”

Millega olgu lubatud lõpetada ka käesolev fragmentaarium.
Tänan tähelepanu eest!
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Loreida (Lorri) Oha 

Ma töötasin Postimehes/Edasis 
38 aastat

Mul tuleb jälle keegi silma ette, pole kaua näinud, mõtlen jälle, ja nii terve 
selle pika elu. Ikka mõtlen inimeste peale.

Omal ajal tööl Postimehes ja Edasis ei olnud väga viga – meil oli väga hea 
seltskond, laulsime Juhaniga koos „Kui kaljas kahe mastiga” ja kõiki neid teisi 
buršilaule alati pidudel, Juhan oli suur seltskonnainimene.

Mina käisin Kroonuaia tänavas 1. algkoolis. Kaks aastat sain käia Fortuuna 
tänavas ja kaks aastat käisin Karlovas, see oli tõesti ilus koolimaja, teist sellist 
ei ole Tartus vastu panna. Masinakirjaklass ja raamatupidamisklass olid ühes 
ruumis. 

Keskkooli lõpetasin 1941. aastal. Siis sain lihakombinaadi ärisse tööle. 
Niikaua olin seal, kui venelane välja läks ja sakslane sisse tuli. Seejärel olin 
vahepeal Tallinnas. Siis olin kuu Matteuse juures masinakirjutaja. 

1942. aastal abiellusin, aga mees läks sõja aegu kaduma – mees töötas mul 
politseis ja mängis jalgpalli. Kaupmees Mart Jänes pidas jalgpallimeeskonda 
üleval.

Elasin Laias tänavas. Laia–Kloostri nurga peal oli mu emal-isal toidu-
ainetekauplus. Üks proua, kes käis meil alati poes, läks dekreeti ja ütles, et 
tule minu asemel tööle. Nii ma läksingi Postimehesse tööle 1945 jaanuari-
kuus. Ma ise ka imestan, et ma nii kaua seal vastu pidasin. Väga tore seltskond, 
tagarääkimisi ei olnud. See oli ilus aeg! See on mul ka ainus pikem töö-
koht.

Tartu pommitamine, mäletate, kui botaanikaaias professor Lippmaa 
surma sai? See pommitus purustas veel mitu maja ära, meie kaupluse ka. See 
oli saksa preili maja, need olidki sakslaste majad, ja nad käisid meie poes kõik 
see aeg. 

See oli 1948, kui lehe nimeks pandi Edasi – siis oli see lehenumber kuld-
trükiga ja puha, see on mul kusagil siin alles. 

Minu töötamise ajal vahetus üheksa toimetajat – ükskord lugesin üle. Kui 
läksin, siis oli just toimetaja vahetamine ja Erni Hiir tuli toimetajaks. Hiir 
oli natuke aega, siis tuli Eduard Värav, Nikolai Duplevsky oli pikalt. Vahe-
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peal oli ka Elmar Mustmets toimetaja, siis Meinhard Teder, pärast Tetre 
tuli Eduard Vajakas, tema suri paar aastat tagasi. Evald Tooms oli 11 aastat, 
tema oli kõige toredam toimetaja, abistas inimesi, kui oli vaja, ja muretses 
kortereid meie töötajatele. Ta lasi kolmanda korruse peale ehitada. Oli tore 
mees. Siis tuli Ilmar Rattus ja lõpuks Mart Kadastik. Vaat kui palju on mul 
toimetajaid olnud.

Juhan tuli toimetusse 1947, tema, Juhan Kahk ja Kalju Kääri tulid kõik 
kolmekesi korraga.

Ja kui tal siis sünnipäev oli, hiilisime talle Oskar Lutsu majja sünnipäevale 
ning hiljem, kui ta kolis Linda tänavale Kalju Kääri juurde, tegime seal ka 
ühe sünnipäeva ära.

Me pidasime pidusid, alati olid naistepäev ja maipühad, Juhan võttis alati 
pidudest osa. Ta oli väga tore mees, 100 mehe seast ei leidu sellist inimest, 
nagu tema oli. 

Ta töötas kultuuriosakonnas. Kui ta toimetusest ära läks ja tal juubelid 
olid, siis käisin alati ta juubelisünnipäevadel. 

Ega ta väga kaevanud oma elu üle, meilt küsis ikka vahetevahel, kuidas 
läheb. Ükskord tulime koos töölt, sadas vihma. Tema kõndis ikka jala sealt 
Lutsu majast.

Edasi toimetuse lauluansambel 1970ndatel: paremalt Ivi Leben,
 Loreida Oha, Ruth Pung, Juhan Peegli kasvandikud Nasta Pino, Silvia 

Vissak, Helgi Brand ja Ivi Drikkit, meeskolleege esindab Kalju Lomp.
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Ta sõbrad olid Juhan Kahk, Kalju Kääri, Asta Schulzenberg. Käisime 
jalutamas ja juttu ajamas. Kalju Kääriga oli Juhan palju koos. Kalju Kääri oli 
ka minu koolivend, ta oli kaubanduse osakonnas, mina olin ärinduse 
osakonnas. Kahk oli väga tore poiss, lõbus ja seltsiv. Kalju Kääri abikaasa oli 
ka mu kooliõde, pärast oli lastearst. Siis käis ta mu poissi vaatamas, kui midagi 
viga oli. Nüüd on poeg surnud, juba 16 aastat, olen päris üksipäini maa-
ilmas.

Meil käis palju inimesi toimetusest läbi, tulid ja läksid jälle, vaheldusid. 
Palju oli selliseid ajakirjanikke, kes TAHTSID olla ajakirjanikud. Mõni aga 
tuli sisse ja ütles, et ta kannatas, et ta oli sakslaste laagris, ja siis sellised võeti 
toimetusse tööle. Aga kaua nad polnud. Kui me pidasime Edasi juubelit 
Pühajärve restoranis, siis oli seal koos hulk tegelasi.

Mõnikord jäin pärast tööd ka Edasisse istuma, kui aega oli, tegime 
kõrvaltöid. Kõige rohkem sain ümber kirjutada diplomitöid. Ma olen ka palju 
Juhan Peegli raamatuid ümber trükkinud. Lõpuks hakkas tal abikaasa seda 
tegema. 

Käisin teatris „Ma langesin esimesel sõjasuvel” esietendusel, Juhan oli ka 
kohal. 

Raamatusse „Saaremaa motiivid” on ta kirjutanud mulle: Kirjanduslik 
huligaan 1964. Kirjanduslik huligaan – ei mäleta enam, miks Juhan enda 
kohta nii ütles. Palju nüüd ongi sellest ajast? 50 aastat! 

Juhanil oli ilus käekiri, kerge oli lugeda.
Juhan oli väga sõbralik, tal oli alati midagi head ja lahket lausuda.
Kui ta tuppa tuli, ta ütles alati midagi naljakat, mul läks tuju palju pare-

maks.
Saaremaa inimesed on toredad inimesed.
Seda masinakirjatööd olen elus nii palju teinud, käed hakkavad juba tunda 

andma. Öeldakse, et masinakirjutaja töö on niikui sepa töö. Käed ja kaela-
sooned annavad tunda, pead ei saa keerata, sest pidin hommikust õhtuni seda 
tööd tegema.

Ma töötasin kuni pensionini, olin toimetuses tööl 38 aastat. Mu eesnimigi 
muutus kolleegide jaoks lühemaks ja suupärasemaks: olin ja olen neile 
Lorri.

Vestelnud Maarja Lõhmus. 
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Ants Järv

Ajatagust

Aeg ei pea meie tahtest kinni, käib meist üle ja ümber. Mällu jätab aeg ikka 
vaid kübemeid, eriti veel ajas kauguste taha jäänud üksikasjadest. Puru-
vanakesena olen seda kogenud, pean tunnistama.

Aga, jah!
Juhan Peegel oli J. V. Veski aspirant (1951–1954), kui siinkirjutaja oli 

eesti filoloogia üliõpilane (1949–1954). Ülikooli peahoone alumise korruse 
parempoolne koridorisopp oli toona filoloogidele loengute vahel suitsunurgaks. 
Sealtkaudu viis tee foneetikasse, käisid läbi juristid, füüsikud, keemikud jt. 
Jutud ja arutlused seal olid omamoodi piirdes, aga noorematele ometi laiemalt 
harivad ja õpetavadki. See oli n-ö kolmas ülikool (teiseks ülikooliks oli ja on 
veel aastakümneid hiljemgi Werneri kohvik) oma vaba auditooriumiga. Sealt 
vilksas läbi Juhan Peegelgi, ütles mõnelgi korral ka sõna sekka. Sealne 
suupruukimine olenes muidugi ajast ja inimestest, sest märtsiküüditamisest 
Stalini surmani tundsid pikematagi ajategijate mõjuvälja nende kõikvõimalike 
„ussi urguminemise või väljatulemise” pühade reklaamide vahuga.

Muidugi ja kõigest hoolimata käis tollalgi üliõpilaste hulgas inimlike 
suhete ning püsikontaktide loomine, mis hilisemas tegevuses olulisi arenguid 
aitasid tagada.

Teise kursuse järel toimus hargnemine (keel, kirjandus, rahvaluule jm) 
Saatuse tahtel sai minu peaaineks rahvaluule ja „leivaisaks” dotsent Eduard 
Laugaste. Takka järele vaadates pole ma viimase suunatud teel käimist kordagi 
kahetsenud, sest iseenda huvidest johtuvalt sain seejuures olulise põhja 
kirjanduse, keele, teatri, lastekirjanduse jt teedel julgeks käimiseks.

Rahvaluulega seostub ka minu esimene otsene ja asjalik kontakt Juhan 
Peegliga. Juba neljanda kursuse eriseminaris leppisime Eduard Laugastega 
kokku, et minu diplomitöö teema on „„Kalevipoeg” kriitikas”, mis oli aega 
arvestades kõigiti huviväärne ja huvipakkuv teema, ning sundis paratamatult 
tegelema eesti keele, kirjandusloo ja kirjanduskriitika, tekstoloogia jm prob-
leemidega. Tööd alustades ei osanud ma arvata, et tuleb hakata ka seiklema 
ja seilama mitmesuguste ühiskondlik-poliitiliste (kodanlik natsio nalism jm) 
karide vahel.
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Diplomitööd kirjutades ja eepost korduvalt lugedes kogunes omajagu 
värsiridu ja üksiksõnu, mille täpsem sisu ja tähendus minule kui elupõlisele 
tartlasele polnud päris selge. Pärisin loomulikult Eduard Laugastelt. Tema 
vastas: „Otsi kontakti Veski aspirandi Juhan Peegliga. Tema tegeleb just 
regivärsilise rahvalaulu keelega.” Panin seejärel paberile mõned sõnad ja värsid 
eepose kuueteistkümnendast loost, mis parajasti oli töölaual. Vastused sain 
kohe, tähendused ja selgitused takka järele. Nüüd juba 60 aasta tahajääva 
detaile ei mäletagi enam täpselt. Hetkel meenus vaid paar värsirida:

– „Lennuk aeti lahedale” (Kuhu aeti Lennuk?)
– Ilmjärv jäi Kalevipojal
 „Haude kohtelt arvamata,
Sügavusel süldamata.”
(Selge – tegemist polnud haudumise või küttepuude süllaga.)

Juhan Peegel žurnalistide koolitajana on meie kultuuriloo tähendusrikkamaid 
lugusid, mida nüüdseks on tema õpilased ja õpilaste õpilased sügavuti 
valgustanud. Meie ajakirjanduse uurimisega seoses oli Juhan Peegel pea 
igapäevane külaline kirjandusmuuseumis, ees ajalehtede suured kaustad. Oma 
leivatöö huvide tõttu olin minagi väga tihti kirjandusmuuseumis. Minu huvi 
keskendus meie teatri- ja draamaloo ning lastekirjanduse probleemidele. Ja 
nii olid minugi ees ajalehtede-kirjade aastakäigud. Taas olin mina küsija, kui 
ei osanud mõne juhtkirja tagamaid arvata või mõnda pseudonüümi avada.

Millalgi 1970. aastate teisel poolel tegelesin kirjandusmuuseumis laste-
kirjanduse valdkonda arvatavate luuletuskogudega. Laual oli paras virn. Juhan 
tuli oma tavalisele paigale. Samas osatas talle omase kelmikusega, et olen 
teatriteedelt hoopis laste laulumaadele läinud. Ja küsis seejärel, kas ma  „Teatre 
laulikut” tean. Olin bibliograafiates sellenimelist märganud, aga näppu polnud 
see veel sattunud. Juba olles arhiivraamatukogus sai see välja tellitud ja 
omajagu lustitud. See oli A. Hamanni raamat  „Teatre laulik. Kenad kentsakad 
laulud, näitemängu etenduste vaheaegadel klaveri saatusel laulda” (Tartus 
1887).  „Kenad” külateatritele mõeldud ja oma arusaamisi peegeldavad värsid 
kutsusid „trallima”:

„Üks peiu ütles: neiuke,
Ma tulen täna wististe,
Seepärast ust ä´ lukuta,
Et sisse ma wõin peaseda.



43

Tutt, tutt, tutt, tutt, tule minu Truuta!”

Tänastel tuju tõstvatel kui ka rikkuvatel teatriharrastajatel tasuks märgata 
sajanditetagust raamatukest, mis annab aimu kunagisest teatri – ilmast.

Minu aspirantuuriaeg sai otsa, väitekiri kaitstud ning küsimuseks oli 
töökoht. Olin küll juba 1950. aastate teisest poolest õppeülesandelisena 
kaugõppesüsteemis õpetanud, aga see polnud see. Juhan Peegel oli tollal TRÜ 
ajaloo-keeleteaduskonna dekaaniks ja tal tuli aspirantidegagi arvestada. 1966. 
aasta sügisel võttis ta mul nööbist kinni ja ütles tõsise näoga: „Nüüd läheme 
rektori juurde.” Rektoriks oli tollal Feodor Klement. Käik oli väga hästi ette 
valmistatud, vestlus asjalik ja heatahtlik. Tulemuseks rektori käskkiri, millega 
määrati mind eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri õpetaja kohale.

Koolikogemustest johtuvalt tuli mul edaspidi olla ülikooli vastu võtu-
komisjonis ning regulaarselt ka ainekomisjoni juht. Dekaanina tuli Juhan 
Peeglil seda kontrollida, kirjandeid šifreerida jne. Meeles on püsinud üks seik 
Vanemuise tänava suurest auditooriumist. Dekaan ilmus parajal ajal oma 
ülesandeid täitma. Šifriks oli tavaliselt mingi kirjatäht ning number, mis 
järjekorda märkis. Tol korral oli ühe rühma puhul kirjatäheks `P`. Seisin 
sealsamas tema kõrval, kui kuulen: „Eh, pehmeks läks!” `P` asemele oli `B` 
tulnud. Kirjandiga asi lahenes pikematagi. Kõnekas alltekst seejuures on aga 
siiani püsima jäänud, peegeldades mõndagi huumorimeelse Juhan Peegli 
keelekasutusest.

Ammusel sõbral ja kolleegil Kalju Kääril on Juhanile paljugi öelda.
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Tol perioodil oli Juhan Peegel tuntuks saanud oma „Kaunite jutu- ja 
õpetuseraamatutega”, lisaks muudki ilukirjanduslikud teosed. Toona oli Tartu 
kirjarahva „klubiline tegevus” koondunud „Käärkambrisse” Õpetaja tänaval, 
kus asus Eesti NSV Kirjanike Liidu Tartu osakond, mille sekretäriks oli 
Kalju Kääri. Tema eestvedamisel oli pea igal nädalal mingi üritus (uudis kirjan-
duse arutelu, referaate jm). Elasin pikemat aega Tartu veetornis ja käisin üle 
tänava „Käärkambri istjatsetel” sageli. Regulaarselt oli kohal ka Juhan Peegel 
ning tihti sattusime istuma kõrvuti sohvanurgas ning vajadusel sõna sekka 
ütlema. Kindlasti olid meil omavahel jutuks Vanemuise uuslavastused. Teatris 
kohtusime sageli hiljemgi.

Kui Juhan Peegel Annelinna kolis, olin mina oma perega sealne asukas 
olnud juba õige mitu aastat. Toona oli keskseks Sõpruse pood, mis pakkus, 
kui oli, hädavajalikku toidukraami. Poeteel kohtusid Peegli paar ja Järve paar 
üsna tihti. Siis olid jutud aga juba teised, pensionäridele omased maailma 
parandamised.
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Ellen Uuspõld

Veski – Peegli liinilt

Ülikooli tulin 1945. aastal. Olin rohkem niisugune iseõppija, kuna pidin 
käima tööl. Sain kirjastusse tööle ja mul ei olnud mitte mingisuguseid 
materiaalseid võimalusi õppida päriselt üliõpilasena. Mittestatsionaarses 
õppes oli kaks korda aastas üks kuuajaline eksamisessioon, kus oli ka lühidalt 
loenguid. Juhan Peegliga ei olnud ma ühel kursusel, ta töötas samal ajal 
Postimehes (hiljem Edasi lehes) ja püüdis selle kõrvalt ülikoolis õppida. 1940-
ndate keskpaigast Tartu Ülikoolis on Hillar Palamets rääkinud küll ja küll: 
kuidas käidi küttepuid hankimas ja mismoodi elu oli. Pärast Tallinna 
keskkooli lõpetamist tulin Tartusse ja elasin koos ühe oma klassikaaslasega 
tema tädi pisikeses korteris. Minu perekond olid sõjapõgenikud, pärit olime 
Verekülast. Pidin katsuma end ära majandada. See oli juba küsimus, kuidas 
saada toidukaart. Sellepärast huvitaski mind kuulutus, kus teatati, et 
kirjastusse on tarvis inimest, kellel on eesti keele hinne väga hea, ja pakuti 
tehnilise korrektori kohta. Sinna ma kandideerisin ja sinna ma sain. 

Töötasin seal nii kaua, kuni lahti lasti. Ma olin abiellunud Leonhard 
Uuspõlluga, kellel oli väga halb minevik: oli ta olnud natuke aega Omakaitses 
ja siis ta tuli ka kirjastusse tööle. Temaga seal kirjastuses kohtusin, tutvusin 
ja abiellusime. Kõigepealt lasti tema lahti ja kui kirjastus Teaduslik Kirjandus 
likvideeriti Tartus ja Tallinna tuli suur üleüldine Eesti Riiklik Kirjastus, jäi 
Tartusse tehniline töö nende väljaannetega, mis siinsetest trükikodadest tulid. 
See oli niisugune väike osakond, mis tegeles ainult tehnilise korrektuuriga ja 
mida juhatas Herta Kahu. 

Mind lasti sealt samuti lahti, kuigi mul oli just alles laps sündinud. Neid, 
kellel on väike laps, ei pidanud lahti laskma. Mulle vastati seepeale Tallinnast, 
et mul on nii halb ankeet, et laps ei loe midagi. Nn halb ankeet tähendas seda, 
et olin abielus Leonhard Uuspõlluga, kellel olid mingisugused väiksemad 
patud, aga sellest aitas.

Siis, kui ma olin kirjastusest lahti lastud, läksin tööle vabariiklikku 
sanitaarhariduse majja „tõlk-toimetaja” ametikohale. Toimetasin palju selliseid 
väikesi brošüürikesi, mida paljundati meditsiiniasutuste ootetubadesse jne. 

Tänu sanitaarhariduse majale, kust ma sain miinimumpalga ja leiva siiski 
kätte, sain päris palju istuda kirjandusmuuseumis, mis oli seal lähedal, ja 
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koguda materjali oma diplomitöö jaoks. Valmistusin diplomitöö kaitmiseks 
professor Kase juhendamisel. Teemaks oli mitmuse osastav eesti ilukirjanduses. 
Aastal 1952 ma lõpetasin. Seega läks õppimisega palju aega töö ja lapse 
kõrvalt. 

Aga siis kutsuti mind eesti keele kateedrisse laborandiks. Seal ma siis 
töötasin, diplom oli käes, ülikool lõpetatud. Hiljem sai minust vanem-
laborant.

Juhan Peegliga tutvusin hoopis kirjastuses, mitte ülikoolis. Temal oli ju 
ka pere ja ta töötas juba ajalehes. Leivatöö kõrvalt tegeles ta hoogsalt vanema 
kirjakeele uurimisega. Ja ta vahel kasutas vanema kirjakeele sõnastust – nii 
nagu temal oli seda huumorimeelt rohkem kui küll – mingitel oma esinemistel 
ka. Sellega seoses tuli meelde üks tema vaimukas ütlemine. Edasis oli väga 
range töödistsipliin ja siis oli Juhan Peegel kuidagi sattunud hommikul hiljaks 
jäänute nimekirja. Tema, nagu ta oli, võis surmtõsiseid asju öelda, ja ka 
selliseid asju öelda, et kuula ja imesta. Tema siis ütles: „Nojah, ma hommi-
kul jäin hiljaks küll, aga selle eest ma läksin jälle pärast varem ära.” See oli 
selline tüüpiline Juhani reageering. Seda ta kasutas hiljem ka väga palju. 

Noorena oli Juhan huumorimeelne ja muidugi hirmus töökas. Ta ju 
hakkas vana kirjakeelega tegelema väga hoolsalt ja peale selle oli ta ka Edasi 
juures, kust ta aastal 52 ära tuli. 

1950-ndatel oli selline survestatud aeg ka teaduses ja ülikoolis. 1960-
ndatel sain mina juba väikest viisi õppejõuks ja hakkasin õpetama lauseõpetust. 
Siis enam ei survestatud, aga ikkagi niisugune keele- ja grammatikaõpetamine 
oli apoliitiline. Selle najal siin meil paljud elasid, Juhan ka. Tema võttis ette 
selle vanema kirjakeele, tegi suurt vormiõpetuse uurimist.

Juhan Peegli diplomitöö juhendaja oli Johannes Voldemar Veski. Sel ajal 
oli ta aastates inimene: 80 ja peale. Ta oli ütlemata mõnus vanamees.

Veski võttiski mind ülikooli tööle, tema käekõrval kõndisin ülikooli kuri-
kuulsa naisterahva, kaadriülema juurde, kes teadis, et minu abikaasa oli nii- 
ja naasugune. Mind võeti ülikooli tööle pika hambaga. Veski oli inimesena 
rohkem vaikne, aga tema oli ikkagi esimese Eesti aja inimene ja püüdis siis 
vähemalt mitte kuidagi vahele jääda, aga ega tal see väga hästi välja tulnud. 
Ta luges mingil määral tähendusõpetust ja ilmselt seal niisuguseid huvitavaid 
ajastu näitekesi ikka oli. Mis näidetesse puutub, siis mina pidin diplomitöö 
jaoks lugema läbi ka esimese eesti keele lauseõpetuse raamatu, mille oli kirju-
tanud eesti keelt väga austav soomlane Adolf Ivar Arwidsson. Sellist materjali 
oli mul oma diplomitöös vaja ja seda oli võimalik saada ainult dekanaadi 
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spetsiaalse kaaskirjaga. Niisama ükskõik kellele seda raamatut kirjandus-
muuseumi spetsfondist välja ei antud. Kuna mul oli niisugune kaaskiri, siis 
mina selle raamatu sain ja hakkasin seda hoolsasti uurima. Ka seda, et mis 
asi see eesti lauseõpetuses on, mis oli kuidagimoodi nõukogude võimule nii 
vastumeelt. Alguses ei osanud aru saada. Kas tõesti ikka see, et autor soomlane 
oli ja kirjutas ilusas eesti keeles? Nii ma siis uurisin ja puurisin seda raamatut 
ja lõpuks leidsin näitelause – see on mul küll hästi meeles: „Esineja vilistati 
välja ja tal kästi lahkuda Narva kaudu.” See oli see paha lause, mille pärast 
raamat oli spetsfondis, sest mitte midagi muud seal sellist ei leidnud. See, et 
esinejal, kelle auditoorium välja vilistas, kästi lahkuda Narva kaudu, oligi 
lause, mis enam ei kõlvanud igaühel lugeda. Juhangi märkas selliseid nüansse 
päris hästi.

Aga kateeder püüdis olla igatepidi võimutruu, et ei juhtuks midagi paha. 
Seepärast ei räägitud ikka selliseid asju asja eest, teist taga. Paula Palmeos 
käis tõesti kohvikutes tihti ja rääkis näiteks oma elust. Tema oli ungari keelt, 
mida ta ülikoolis õpetas, õppinud omal ajal stipendiaadina aasta või isegi 
rohkem Ungaris.Ta rääkis tookordsest Ungari elust, kuidas nad enne sööma 
asumist hommikul lugesid söögipalvet – no sellise juhtumi ta rääkis, mis 
oleks olnud otse võimatu tolleaegses nõukogude ülikoolis. Kõik olid ette-
vaatlikud, oli tarvis hoida oma leivast kinni ja mitte kuskil eksida. Kui mõni 
eksis, kutsuti vaibale. Mis siin muud ütelda – aeg oli niissugune. 

Niisugune teadus nagu eesti keel ja selle grammatika – see oli täiesti 
neutraalne teadus ja mahtus nõukogude ülikooli ilma, et oleks pidanud 
pingutama. Juhan oskas sel ajal leida vanema eesti keele, mida ta tõesti 
harrastas. Ta saatis aeg-ajalt oma murdeekspeditsioonidelt kirjakesi kateed-
risse, mida mina laborandina vastu võtsin. Olin väga lõbustatud, üks niisugune 
kirjake peaks mul kuskil kaante vahel olema. 
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Juhan Peegel oli kateedri juures väga mitmesuguses töös, nagu oli sel ajal 
kateedris olijatel tavaline. Ta oli aspirant, siis oli tal kohustus venelastele eesti 
keelt õpetada, teha russistidele „abitegu” – nagu tookord kutsuti. Teine asi, 
mida ta tegi, olid murdeekspeditsioonid. Ta ei käinud mitte ainult Saaremaal, 
oma kodukandis, vaid ka Lõuna-Eestis. 

1970-ndate alguses käis Juhan Moskvas doktoritööd kaitsmas – tal oli ju 
huviobjektiks eesti vanem ajakirjandus. Kõigepealt, kui ta läks sinna oma 
kaitsmise looga, tehti talle selgeks, et niisugust ajakirjandust ei saanud eesti 
keeles olemas olla, sest eestlased ei osanud sel ajal lugeda. Järgmisel korral 
võttis ta endaga kaasa ajaloolase Sulev Vahtre, kes siis Moskva kõrgele 
komisjonile kõigepealt selgitas, kuidas Eestimaal kirjaoskusega oli: millal see 
tuli, mida õpetati ja missugused ajalehed siin olid vajalikud. Siis sai Juhan 
doktoritöö kaitstud. Sulev Vahtre võeti tunnistajaks kaasa, et oleks keegi, kes 
ütleks midagi eesti ajaloo kohta ja keda aktsepteeritakse. Juhani juttu ei 
saanud ju uskuda, mees tahtis hirmsasti doktoriks saada ja ajas mingisugust 
eriti kahtlast juttu, et tavaline eestlane oskas juba ajalehte lugeda. 

Kui tuli 1970-ndate lõpul uus venestamine, andis see vahest rohkem 
tunda seal, kus oli vaja venelastele eesti keelt õpetada. Siis muutus see kuidagi 
leebemaks. Eesti keelel otseselt ma ei mäleta, et oleks olnud erilisi kitsen-
dusi. 

Juhan Peegel korraldas koos kirjastusega Perioodika ka pikemaajalisi 
täienduskursusi tegevajakirjanikele. Kursuslased hakkasid seda nimetama 
Juhan Peegli Eraülikooliks. Peegli raamatu „Ajaleht” ja kogumiku „Fakt. Sõna. 
Pilt” abil õpetati ilma ülikoolihariduseta ajakirjanikke, sest neid oli ikka 
üksjagu. Mina olin selles Peegli eraülikoolis keeleõpetaja. Kursuste õpi kusse 
„Ajaleht” kirjutasin pea tüki „Ajalehe keel ja stiil”, milles oli ka paar kümmend 
üpris mitmesugust keeleharjutust. Muide isegi välisaja kirjandust ja masinakirja 
õpetati, Reebi Kaljuvee oli masinakirjaõpetaja. See eraülikool oli päris tõhus 
õppetöö mu nägemist mööda. Juhani juurde tulid väga hea meelega need, kes 
tahtsid paremat lehte tehes oma rajooni aidata.

Kui Juhan Peegel hakkas ajakirjanduse eriharu vedama, tulid ülikoolist 
juba Juhan Peegli haridust saanud ajakirjanikud. Ma arvan, et ajakirjanikud, 
tema käe all õppinud inimesed teadsid, et Juhan õpetas siiski mitte natuke – 
taeva pärast! –, vaid vägagi teistmoodi kui õpetati ajakirjanikke suurtes Vene 
ülikoolides, kus tähtis oli vaid partei sõnum.

Alguses oli ajakirjandus üks eesti filoloogia osakonna eriharu. Teised eri-
harud olid eesti keel, eesti kirjandus, eesti rahvaluule ja soomeugri keeled. 
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Ajakirjandusõppes olid üleliidulise õppeplaaniga ettekirjutatud ainetele lisaks 
ja asemel õppeained vastavalt Juhani näpunäidetele ja ettepanekutele. Nõu-
kogude ajakirjanduse õpetuse vaimust tema küll ei lähtunud – oh ei! Tema 
sai seda teha, sest tema ise oli töötanud ajakirjanikuna ja seega tundis 
ajakirjandust väga hästi. 

Juhan tegi ka dekaanina suuri asju, oli suurepärane dekaan. Oli selline 
ütlemine, et siin dekanaadis valitsesid Juhan Julm ja Hillar Hirmus (s.o Juhan 
Peegel ja Hillar Palamets –toim). Kui hakkas käima jälle laev Eesti ja Soome 
vahel, organiseeris Juhan ajaloo-keeleteaduskonna liikmetele sõite Soome. 
Esimene sõit sattus olema just 1. mail, soomlaste vappu-pühade ajal. Minul 
on sealt üks isiklik lugu rääkida. Välispasside andmine käis nii, et oli ette 
nähtud, kuidasmoodi nimesid, mis olid ladina tähestikus, tuli vene passis 
kirjutada. Ja kuna nendel oli prantsuse keel hinnas, oli võetud prantsuspärane 
trans kriptsioon. Hakati ladina tähestikku vene tähestikku ümber panema. 
Minu nimega (Uuspõld) tuli prantsuse transkriptsioonis „U” üle kanda 
„OU”-ks. Nii olin lõpuks Helsingi hotellis registratuuris, esitasin passi. 
Ametnik vaatab, silmad lähevad järjest ümmargusemaks. Prantsuspäraselt 
Uuspõld oli kirjutatud „OUOUSPYLD”. „Õ” oli tehtud ka „Y”-ks. Amet-
nik palub: no sano se viroksi. Kui ma nime eesti keeles ütlesin, oli kõik selge. 
Niisugune läbi elamine oli esimesel Peegli korraldatud ekskursioonil Soome. 
Helsingis kohtusime eesti keele lektori Eeva Niinivaaraga, kes kutsus meid 
kõiki enda koju kohvile. 

Juhan Peegel sai Aristega hästi läbi. Fennougristide kongressil tundis Paul 
Ariste end väga koduselt: tema võis seda fennougristika kongressi sissejuhatust 
teha mitmes keeles, mitte ainult soome ja eesti, vaid täiesti vabalt ka saksa ja 
prantsuse keeles – aga inglise keelt Ariste ei osanud. Ariste tundis ennast nii-
suguses olukorras kui kala vees. 

Kui oli fennougristide kongress Tallinnas aastal 1980, sattus Juhan kõrvuti 
istuma ühe jaapani fennougristika huvilise professori Koizumiga. Pärast 
Juhan rääkis, et tal läksid jalad päris nõrgaks. Professor oli tema käest küsinud, 
kust ta pärit on, ja Juhan oli vastanud, et Saaremaalt. Jaapanlane küsinud, 
missugusest Saaremaa osast Juhan pärit on: kas see, kus õ-d räägitakse, või 
see, kus õ-d ei räägita. Siis Juhan ütles, et tõesti, mida jaapanlased kõike ei 
tea. Juhanil oli tõesti korralik eesti „õ” keeles olemas. Tema oli pärit sellest 
Tornimäe kandist, kus seda räägitakse.

Juhanile maailmade ja keelte kohtumine sobis. 
Vestelnud Maarja Lõhmus. 
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Silvia Vissak

Mentor ja ehkupealne

Istse maailma veerekõsõ päälla,
veerekõsõ päälla,
veerekõsõ päälla.

Kaie maailma kavaluisi,
kavaluisi,
kavaluisi.

Oi-jeehh, oh-ho-ho-hoo, 
kaie maailma kavaluisi.

Just nii paistab Peegli Juhan mulle aja tagasivaatepeeglis. Väikese vimkaga 
kogu olemuses. Suunurk saarlase muhedal muigel. Silmis … Ei, noh, just 
neissamuseis Peegli-silmis, mis kaesid maailma kavaluisi, näis alati küdevat 
mingi kustumatu, igilõpmata hingitsev maailmavalu.

Eks ikka inimese pärast, olen arvanud.
Jah, me oleme omajagu kolleegid. Edasilased. Küll mitte sama põlvkonna 

esindajad: kui mina Edasisse tulin, oli tema juba läinud – üle tee, kuue 
tarkusesamba taha, jättes endast toimetusse uitlema legendid maailma-
parandajast. Ja tükikese oma südamest, mis teda ennast ikka ja jälle siia käima 
tõmbas, nädalas korda paar ikka. Siiski mitte samamoodi, kui mõnda samal 
äraminekuajal karjääriuppunut, kes kord aastas sai mahti tulla, rind kummis, 
käed kõrvuni taskus, lõi jalaga ukse lahti, surus „endistel” suureliselt kätt ja 
kukkus pajatama lõputul teemal – „mina ja ülikool, mina ja teadus, mina ja 
kraad”.

Peegel tuli oma tavalisel kodusel moel, vana viledaks kulunud portfell 
näpu otsas, pistis pea toimetaja ukse vahelt sisse, ütles paar sõna, põikas 
kirjade tuppa, suurde tuppa kultuurtreegerite juurde, teritas keelt Helju Valsi 
keelekojas, klaaris onu Pastiga rahvusvahelist olukorda. Ühesõnaga – sulandus 
massidesse, omade hulka.

Peagi kogunes ta ümber paras punt toimetuse ärksaid päid. Läks lahti 
uutmoodi lehe tegemine. Julgete mõtete maailmast tehti kõrvalhüppeid keelu-
tsooni: mõtlevasse, uurivasse, ühiskonnakriitilisse, ülesehitavasse aja kirjan-
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dusse. Uude ajakirjandusse. Mõeldi, kuidas seda kõike mõttetasandilt 
reaalsusesse rakendada.

Olid viletsusest väsinud vihased viiekümnendad. Eesti ajakirjandusteaduse 
ärkamisaeg, kus kõik võis alguse saada ühe mehe sütitavast sõnast, kus kõik 
võis kõigest hoolimata juhtuda. Ja juhtuski.

Üks paradoksaalne juhtum oli Juhan Peegel ise.
Kui Teise maailmasõja lahingutest naasnud Saaremaa poiss Edasi suure 

toa aknast alma mater’ile silma heitis ja ennast ära võluda laskis, oli sealses 
üliõpilaskonnas miskit juba liikvele läinud. Oli alanud mõtteerksa intelligentsi 
taastootmine, asenduseks maailmasündmustes räsitud ja ajaloo prügikasti 
saadetud põlvkonnale. Meelde tulevad Ain Kaalep, Eno Raud, Viivi Maanso, 
Oskar Kruus, Leo Metsar, Lembe Hiedel, Hillar Palamets, Sulev Vahtre, 
Tullio Ilomets, Hans Trass ... Nende ägedate isemõtlejate, umbteede lahti-
ajajate hulka sobitus hästi Juhan Peegel.

Viiekümnendate ajaleht oli, pidigi olema riigitruu vahisõdur, seisma nõu-
kogulike väärtuste kaitsel oma elu hinnaga, neid ka oma elu hinnaga rahva 
teadvusse jäädvustama. Peegel „deserteerus” sellelt ideoloogiliselt lahinguväljalt 
rahvaluulesse. Eesti luulepärimusi otsides sattus ta eesti ajakirjanduse algus-
aega, ulatas sellele oma käe ja südame ning pälvis saatuse olla eesti aja kirjandus-
teaduse looja, professionaalsete ajakirjanike õpetaja ja koolkonna rajaja Tartu 
ülikoolis.

Nõukogude ime? Eks ta oli jah. Sest viletsad vihatud viiekümnendad 
kestsid ikka veel ja millegi säärase saavutamine oli võrreldav kaameli 
nõelasilmast läbiajamisega. Nüüd aga võib uhkusest pakatades hõisata: meie 
kuulsa laulva revolutsiooni eel, ajal ja järel said just paljudest Peegli jüngritest 
vana riigi kukutajad, uue riigi tegijad. Peegli plejaad.

Eks ta ole tõesti. Pool, oh ei, koguni kolmveerand sajandit ajalugu on 
Peegli kuvandit vääriliselt väärtustanud, kuid löönud ta läikima kui pühakuju 
– peaingel Gabrieli või koguni Kristuse enda Eesti ajakirjandustaevas.

Kuid mulle on ta jäänud ikka selleks oma inimeseks, kes astus ülepäeviti, 
mõnikord harvemini toimetusest läbi, viledavõitu portfell näpu otsas, pea 
ketserlikke mõtteid täis.

Kuidas minust Peegli õpilane sai

Minust sai Peegli õpilane puhta juhuse läbi, poolkogemata. Peegli koolkonna 
hulka ei söanda ma end arvata.
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Põhikohaga olin psühholoogiaüliõpilane. Kõlab kenasti? Kuid meile, 
viiekümnendate viimastele Tartu ülikooli lõpetajatele-psühholoogidele kõlas 
see kui matusekell. Riik, kes meid oli koolitanud, kuulutas äkitselt, et tal pole 
meid vaja. Nii et otsustage ise, kuhu tööle saate.

Otsisin. Pea iga päev „sirvisin” läbi teaduskondade teadetetahvlid ja 
kuulutusterubriigid. Ühel kõige lootusetumal päeval leidsingi teeotsa … 
žurnalistikasse.

Nii et polnud mul seda au ja rõõmu kuuluda Peegli omade hulka. Olin 
omaette eksemplar ning minust sai Tartu ülikooli esimese žurnalistide lennu 
lisaväljaanne. Kuulasin teistega koos vaid erialaloenguid, ei löönud kaasa 
nende igapäevaelus ega pidudel, ei soetanud sõpru-kolleege. Tundsin end 
ehkupealsena, nagu ütles ka meie kahepoolne kontakt Peegliga.

Algas see nii, et kui ma dekanaadis viseeritud avaldusega Peegli ette 
jõudsin, olid žurnalistide loengud juba alanud. Päevi tagasi.

Ta võttis minu pappkaante vahele köidetud isiku kerge ohkega vastu, 
pakkus istet, lõi kaaned lahti, luges, tõstis nostalgilise pilgu toimikult isikule, 
kehitas õlgu ja teatas kahjatsusega, et kõik kohad on juba täis. Kostsin, et 
kohta ma ei vaja, see mul juba psühholoogias olemas, vajan eriala.

„Hm-hm-mmm,” kostis Peegli poolt resigneerunult. Mu süda hakkas 
kuuldavalt vastu roideid prõmmima. Seepeale võttis seltsimees Peegel mu 
kaante vahelt teise paberi, kust peegeldus talle vastu kogu avaldaja isiku senise 
töise elu kirevavõitu lugu: pioneerijuht, Vanemuise ooperi abikoori laulja, 
balletirühma tantsija, ülikooli teenistuja, viiendat õppeaastat üliõpilane, 
vahelduva eduga seigelnud vene filoloogiast eesti filoloogiasse, eesti filoloogiast 
omakorda psühholoogiasse, kirjutab diplomitööd, on abielus, soovib 
perspektiivitu psühholoogia kõrvalt omandada žurnalisti eriala, leiab, et see 
on tema tõeline kutsumus. Kutsumuse tõestuseks lebasid isikliku toimiku 
põhjas kaks DIN-formaadis paberilehte ehk käsikirja: Vanemuise seinalehes 
ilmunud pamflett „Kuidas baleriinid šeflusaluse kolhoosi põllul kartuleid 
panid” ja teine lugu Vanemuise komsomoli organiseeritud noorte talentide 
kontserdist, mis kogus kolm täismaja publikut.

Peegel kergitas mu kirjatöid kui tuliseid lõkkekartuleid ühest käest teise, 
tõi kuuldavale märksa pikema „Hm-hm-mmm…!” Tõstis siis küsiva pilgu 
toimikult isikule.

„Ja see on kõik?”
„Kõik,” kostsin jäägitu aususega, tegelikkust ilustamata.
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Ei saanud ma ju öelda, et mul polnud enne selle toimiku komplekteerimist 
halli aimugi žurnalisti elukutse olemasolust ega olemusest. Ja et lehte võib 
kirjutada lugusid igaüks meist, niisiis inimene tänavalt, kui ta vaid oskab. Ja 
et ma tulin selle hädisevõitu toimikuga siia mingi seletamatu sisetunde ajel, 
nagu tullakse oma saatuse ette. Ja täies teadmises, et olen pärast pikka 
käänulist teed pärale jõudnud.

Mu tulevane patroon kogus mu isiksuse pikkamisi tagasi pappkaante 
vahele, tõusis, vaatas mulle otsa oma mereavalate silmadega, kus polnud enam 
virvetki hämmingust, üksnes mingi kummastav maailmavalu. Eksiteed 
kulgenud inimelu pärast, arvasin.

„Proovime,” ulatas ta käe.
„Proovime!” See oli aus lubadus. 

Kõrvalpingil

Kell oli juba loengusse kutsunud, kui ma silkasin tuhatnelja keemiamajast 
psühholoogia praktikumist keeltemajja Juhan Peegli loengusse.

Auditoorium kihas. Leidsin endale koha seinaäärsel lauata pingil – pidi 
olema hilinejate pihipink. Sisuliselt võttes olingi ju hilineja.

Mulle meeldis see kui kõrvaltvaataja positsioon, kust oli võimalik kõiki ja 
kõike jälgida. Kasvõi seda, kuidas vaikselt auditooriumi sisenenud Peegel 
seisis keset saginat ja muheles. Sõna lausumata. Ja äkitselt, nagu oleks 
vaakumpump sisse lülitatud, nihverdasid kõik endid kohtadele ja jäid 
äraootavalt Peeglisse vaatama.

Oma eksirännakutel filoloogiateaduskonnas olin saanud näha ja kuulda 
mitut masti lektoreid: kõrge kraadiga ja kraadituid, ajastuga kohanenuid ja 
kohanematuid, oma ainevalda armunuid, dominantseid, upsakaid, kesk-
päraseid, kaasakiskuvaid, iseendaga suhtlevaid, auditooriumiga flirtivaid, 
erudeerituid. Peegel esindas vastastikust lugupidamist väljendavaid kolleegi-
suhteid. Meie patroon ei teinud midagi erilist. Ta lihtsalt seisis seal, keset 
tähelepanelikuks vakatanud auditooriumi, teretas, asetas mingi lehepataka 
lauanurgale ja alustas …

… justnagu oleks jätkanud äsja poolelijäänud juttu. Vanema kolleegi 
professionaalset juttu noorematega. Kuulasid ja unustasidki ennast 
kuulama.
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Kogu asja ilu peitus Peegli enda sisseelamisvõimes – nii situatsiooni kui 
ka ainesse. Oma muhedal moel viis ta auditooriumi endaga kaasa maailma 
ja avastas koos auditooriumiga kõike, mis seal maailmas oli ja olla võis.

Nii nagu ühe pere, ühe hoovi, ühe küla lapsed, nii võivad ka ühes hinguses, 
ühtede mõtete, püüdluste, tõekspidamistega ning ühest energiaväljast 
vaimujõudu ammutavad üliõpilased saada ühte nägu ja tegu oma õpetajaga. 
Ei, mitte kloonideks, vaid hõimlasteks. Nii mulle näis, kõrvaltvaataja 
positsioonilt. Millest muidu see nimetus: Peegli plejaad, Peegli põlvkond, 
Peegli omad?

***
Ajakirjanduse ajaloost sai meie esimene erialaloeng. Olin sügavalt 

pettunud: jälle see daatumite, nimede, faktide rägastik ja tüütuseni tuttavaks 
räägitud vanema maailma pilt. Ei midagi elutarbelist, loomingulist, ei midagi 
hingele, aina tapatalgud, vaen ja vallutused, nälg ja tõved.

Läbielatud ajalugu 

Olin seda kõike ise ja päriselus näha ning tunda saanud. Läbi elanud. Mistahes 
loengud ja raamatud polnud see, mis päriselu. Raamatud ilustasid, päriselu 
oli masendavalt karm, halastamatu.

Ta oli toppinud mind, sõjapõgenikku, loomavagunitesse inimkuhjana 
üksteise otsa. Ei süüa, ei juua, ei keedukohta, ei asjalkäimise ämbritki. Ainult 
hirm, teadmatus, püssimehed ja surm, mille olid inimestele toonud ei-tea-
kust inimeste ihu ligi pugenud täid.

Olime sõjapõgenikud, niisiis „omad”, kuid siiski võõrad. Umbkeelsed. 
Keegi meid ei tahtnud. Rong logistas meid koos nälja, täide ja kõhutõvega 
Volgamaale. Juhupeatustes peeti teel teise ilma lahkunute kiirmatuseid, 
lohututest lohutumaid.

Volga luksuslaeva trümmis palavikus sonides jõudsime kusagile 
ajalootundidest tuttavatele Timuriidide valdusaladele, kus meesteta külade 
naised lõikasid suurel-laial kolhoosipõllul sirbiga vilja ja jahvatasid saadud 
terad pärast käsikiviga jahuks ning tangudeks; kus kariloomad hulkusid 
vabapidamisel mööda külatanumat või kõrrepõllul, sõid, mis kätte said ja 
kust kätte said, ka talvel kõhuni lumes ja huntide hooles.

Meid, Allahki ei teadnud, kust tulnuid, otsustasid kohalikud võimud 
majutada endise usumehe majja. Kohaliku rahva silmis oli see püha duse-
teotus.
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Viis peret, ühtekokku kümme hinge, elas pead-jalad koos. Puuduses, 
külmas, tülides, leppimistes ja hinge ahistavas koduigatsuses. Nutsime iga 
uudise peale sakslaste võidukast ittatungist.

Kohalikule rahvale aga olid need lootusrikkad pidupäevad – lootus saada 
tagasi oma ajalooline elukorraldus. Teismelised mehehakatised, kes meid 
päevavalgel kõrvuni venitatud naeratusega tervitasid, ihusid õhtupimedas 
oma idamaiselt kõveraid pussnuge ja kähistasid meie akende all: „Keškim 
baška, šaitan!”

Nad teadsid, millal olime abitult üksi kodus, emad metsast kütteks hagu 
toomas. Pikk, teetu lumeväli ja lühike talvepäev jättis nad pimeda kätte. Meid 
teadmatusse näljase hundikarja meelevalda.

Üks neist haokubu vinnavatest naistest oli Silvi Meijel. Nagu kunagi 
hiljem tudengina teada sain – Juhan Peegli nooruke naiseõde. Üks, kes oli 
matnud nälga ja kõhutõppe surnud pisipoja kuhugi Volgamaa võõrasse 
mulda, raudteerööbaste kõrvale.

Nüüd, vööni lumes, ränk haokubu turjal, jalad viiskudes külmunud, 
hundikari kannul, palus ta kord jumalat, kes pilvisest taevast seda ebaõiglust 
ükskõikselt pealt vaatas, kord rõkatas üle lumise välja: „Ole sa neetud, suur 
ja lai kodumaa!” See oli halvim, mida ta oskas oma üksi jäänud hinges soovida 
selle eest, mida oli pidanud üle elama teel tsivilisatsioonist pimedasse ajalukku, 
ajalukku, mis tahtis ta elu lõpetada näljase hundikarja kihvade vahel.

Kui silmad sulen, näen selgesti seda Tatarimaa talve, tühja lumevälja, mis 
paistis aknale maalitud eksootiliste külmalillede vahelt, ja kuulen hundikarja 
kauget ulgu. Me teadsime: kui nad uluvad, on meie emad veel elus …

Ajalugu? Ei! See kõik oli alles eile. Inimese kosmoseavarustesse lennu-
tamise eelõhtul.

Ajalugu andis nii ajendi kui väljakutse

Jah, ma vihkasin nii aja lugu kui ka ajalugu – kuni meie õpetaja Juhan Peegel 
korraldas oma loengusarjaga mu teadvuses riigipöörde. Ajaloolise. Lihtsa-
malt öeldes: tal õnnestus mind kõrvupidi ajaloo juurde tirida. Esiotsa nii, et 
ärgitas järele mõtlema, mis on ajalugu või mis on aja lugu. Või kust algab 
ja kuhu lõpeb ajalugu (või aja lugu). Ajalugu on nagu mullusuvine lumi, et 
täna on „täna” olemas, aga homme on sellest saanud „eile”. Tagasi seda enam 
ei too, võid seda uuesti läbi elada vaid mentaalses maailmas. Tuleb õppida ja 
püüda elada tõelises maailmas. Väärikalt.
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Juhan Peegli ajalooloengud polnud pelgalt traditsioonilised faktikogumid, 
vaid elamuslikud aja lood kunagi elanud, mõelnud, tundnud, armastanud, 
vihanud, lootnud, tulevikku rajanud ja minevikust hoolinud inimestest.

Nii see siis toona oli, nende ajakirjanduse ajaloo loengutega neil rahvast 
võõrdunud viiekümnendatel. Ajalugu andis nii ajendi kui ka väljakutse: 
jätkata seda, mis oli kunagi olnud ning pooleli jäänud!

Ka Juhan Peegli enda raamat „Eesti ajakirjanduse algus” aastast 1966 
vaatas ajaloopeeglisse üleskutsuvalt: „Tervelt kaks sajandit võitlusrohket 
ajalugu ja ajalehti, sadu tuntud või vähetuntuid toimetajaid, tuhandeid 
nimekaid või hoopiski tundmatuid kaastöölisi – sulemehi ning kirjasaatjaid. 
Kui palju vastakaid vaateid ja tendentse – alalhoidlikke või edasipürgivaid, 
kui palju võitlust uue eest ja vana vastu on selles ajaloos, mida meil paraku 
siiani on veel vähe uuritud.”

Millist rahvalikku, pseudorahvalikku ja lihtsalt mõttelagedat sõnamulinat 
võib tänaste massiteabevahendite vahendusel näha ja kuulda! Nägijad-kuul-
jad ei tee selle peale teist nägugi. Ikka noil viletsail viiekümnendail, kui me 
kirjandusmuuseumi varasalvedest rahvatarkusi peilisime, sai kihistatud-
kõkutatud igasugu rahvalike ütlemiste üle. Kuni lõpuks ajupoolkeradeni 
jõudis pilt vanas maadligi ja muldpõrandaga suitsutares peerutule või tahmase 
tattnina kumas narmendama loetud veergudelt sõnumit kokku veerivast ja 
ära mõistatada püüdvast, kaks aastasada enne meid elanud esivanemast ehk 
hingest, nagu siis öeldi.

Ja et sõnumi siht oli õpetada hingi, keda eales polnud trükisõna väärt 
olevaks inimeseks peetud, vaid vaimudeks, pimeduses, viletsuses, mustuses 
rügavaiks mullamuttideks, inimrämpsuks; seda väärtuslikum, seda kummas-
tavam oli dotsent Peegli tõlgenduste ja kommentaaride saatel tõdeda, et need, 
meiesuguste tänaste tarkpeade äranaerdud ja pilakspandud eluretseptid-
nõuanded olid nendele, meie esiisadele ja -emadele valguskiir pimeduse riigis, 
esimene personaalselt neile, igaühele neist mõeldud ja öeldud trükisõna. 
Sõna, mis ei haihtunud õhku, vaid jäi kirjalukku, et kaks aastasada hiljem 
kõnetada meid, nende järglasi meie ühises oma ema keeles.

Ühtaegu lõpetaja ja algaja

Niisiis olin ühtaegu lõpetaja ja algaja: lõpetajana ülesanne kaitsta diplomitöö; 
algajana kohustus kuulata žurnalistika erialakursusi, teha läbi eriala-
praktika.
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Seda oli liiga vähe, et kaasüliõpilaste hulka sulanduda, omaks saada. 
Tundsin ennast tädina vallatute jõmpsikate hulgas, kuigi need jõmpsikad olid 
erinevalt minust oma ajakirjanikusulge proovinud, mõned isegi nime 
teinud.

Ja siis lükkas saatus mu ette võimaluse ennast leida. Ajakirjanikuna. 
Edasist läks diplomipuhkusele Heino Kiik, tulevane aiatark ja ületulevane 
kirjanik.

Hetkegi kõhklemata võtsin asendajarolli vastu: hüppasin pea ees tund-
matus kohas vette. Arvasin naiivselt, et pean aina lugusid kirjutama. Redi gee-
rimisest, materjalide organiseerimisest, välisautorite ja kirjasaatjatega tööta-
misest kuulsin alles esimesel tööpäeval kolleegilt, kes juhatas linnulennult 
kätte, mida see Edasi toimetus sisaldab, kes, kus, mida teeb ja muud eluliselt 
teada vajalikud pisiasjad. Eriti aupakliku olemisega tutvustas ta mind 
keeletoimetaja Helju Valsile ja teda minule ning meeldivat koostööd soovides 
kadus areenilt, jättes mind keele meelevalda.

„Keelest algab ja keelega lõpeb ajalehe suhtlus lugejaga,” oli esimene 
elutarkus. „Keel on mõtte edastaja ja virgutaja. Tooge oma keel minu kätte, 
siis näeb, milliseks kujuneb meie keeletöö.”

Kujunes. Kuid rohkem justkui konfliktne, tegi läbi suuremaid ja väiksemaid 
mõõna- ja tõusuperioode olenevalt kuufaasidest, kuid kestis nende ridade 
kirjutajat arendavalt ja edendavalt tänuväärsed aastakümned. Ühises keele-
töös.

Et mentor Peegli Juss, nagu kuulsin teda Edasis omamehelikult kutsutavat, 
astus alatihti suurde tuppa, meie välisministri ehk tõlkija poole – ikka rahvus-
vahelisi suhteid klaarima –, ei jäänud talle märkamata minu tagasi hoidlik 
isik kultuuriosakonna laua taga. Ta ei üllatunud, ei kergitanud kulmugi, et 
tema ehkupeale ajakirjandusse proovile võetud isik istub Edasi kultuuri-
osakonna laua taga nagu omainimene. Kombekohane „Tere!” ja „Jõudu!” ning 
läinud ta oligi, millest tegin meelevaldse järelduse tema seotusest minu 
siiasattumisega. Ju oli see asenduskuu omamoodi proovikivi mu varjatud 
ajakirjanikuvõimekuse väljaselgitamiseks.

Sain hakkama!

***
Aeg on vahelduva kiirusega edasi liikuv (või hoopiski isepäiselt kord edasi, 

kord tagasi liikuv) substants. Sedapuhku esineb ta edasiliikumises.
Sellest nüüdseks minevikku jäänud ajahetkest ehk lõpuaastast tarkuse-

sammaste taga on meeles meeletu rutt, lausa tormamine: olin saanud poja 
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emaks, teinud edukalt läbi eksamisessi Peegli juures, kaitsnud kasutu diplomi-
töö kasutus psühholoogias, saanud rektor Feodor Klementi käe surumise 
saatel ülikooli lõpudiplomi, naeratanud lillede vahelt päeva piltnikule koos 
armsate kursusekaaslastega, kibelenud peolauast koju, et täita ise pikisilmi 
ja nutujoruga igatsetava peolaua funktsioone.

Oli linnu ja liblika vahepealne tunne, kui kasutada kolleeg Ülo Vooglaiu 
ülimalt täpset ütlemist.

Teed ja inimesed

Kui ma siis ligi aasta hiljem diplomi vahele teenitud ajakirjaniku kutse-
tunnistusega käekotis ning süda roidevanglas puperdamas Edasi maja vanast 
kriuksuga käändtrepist üles toimetaja kabinetti jõudsin, et töölepingut 
sõlmida, ei venitanud Meinhard Teder meie juttu ei pidulikuks ega pikale.

„Kas kummikud on?”
„On.”
„Jalgratas on?”
Noogutasin veidi ebalevalt. Jalgratas oli, aga venna jagu. Mina jalgrattaga 

läbi ei saanud. Oleme koguni elupõlises konfliktis, sest ma sõitsin põmmpea 
järjekindlusega otsa igale vähegi posti meenutavale objektile. Ka keset lagedat 
välja.

„Sõidad maale. No nii nädalaks. Koha valid ise – Tartu rajooni piirides. 
Vaatad ringi, räägid inimestega. Tuled tagasi, teed lood! Nii et olgu olla. Sinu 
alaline töökoht on suures toas. Tuttav asi.”

Noogutasin mõistvalt, kuigi ei mõistnud mõhkugi. Aga lahkudes märkasin 
Tedre kabineti tugitoolis omamehelikult muhelevat mentor Peeglit. Mis rolli 
etendas tema mu asumiselesaatmises, jäi mu hinge kipitsema.

Käisin oma käigu ära. Tegin lood. Kukkus välja nagu ikka proovitöö: 
linlane maal elu avastamas. Sain toimetuses külge romaanikirjutaja pilatiitli. 
Kogu eluks.

Kohalikud, metsatagused, Tammistu omad, kellest peale naaberküla 
elanike seni keegi suurt midagi ei teadnud, said üleöö oma igapäevaelu elamise 
ja tööde-tegemistega, rahvakultuuri harrastamisega üle Tartu rajooni 
kuulsaks. Muidugi tuli ette kaebamist ja kadevõimetust, et miks tema on 
lehes, aga … jne, jne. Neil sai palutud toimetusse tulla, suu ja hing puhtaks 
rääkida, olla iseendast suuremad, et küllap tuleb ka nende aeg.



60

Tulid järgmised teed, kohad, inimesed: Lähte, Kallaste, Elva, Nõo, 
Tõravere, Peedu. Ambitsioonid kasvasid koos aja ja kogemustega. Viisid 
kaugemale: Narva ja Kunda löökehitustele, Leningradi ja Moskva kul tuuri-
lätetele, Kasahhimaale, Pamiiri, Samarkandi, Karpaatidesse, Vilniusse … 
Tark mees Juhan Peegel oli oma mentoriolemusega mu ampluaa ära tundnud 
ja koos toimetajate Tedre, Vajaka ja Toomsiga õige vankri ette rakendanud.

Need käigud inimlätetele olid kirjatsurale eneselegi kosutavad ja õpetlikud. 
Küllap mõndajagu ka lugejale.

Ideegeneraatorid ja kaasamõtlejad

Kuuekümnendate lähteaastatel vahetus Edasis terve põlvkond ajakirjanikke. 
Äraminejate tõmbekeskusteks olid vast sündinud EPA, teadusinstituudid, 
Tallinn oma televisiooni ja kinostuudioga, kirjastuste, ajalehtede, ajakirjadega. 
Jätkus kohti, kuhu minna, kus suuri tegusid teha. Nende asemel hakkasid 
Edasit edasi viima Eduard Vajakas, Evald Tooms, August Luur, Reet Arrak, 
Maiga Varik, Ülo Vooglaid, Sulev Uus, Elmar Uuk, Olev Anton, Nasta Pino, 
Elli Zimmer, Tõnis Lehtmets, Kalju Lomp, Leo Metsar, Heino Kään, Kalju 
Mürk … Oh, kes jõuaks kõiki üles lugeda! Ei mindud vahtkonnavahetuse 
korras, vaid sporaadiliselt, oma oskustele paremat rakendust leides.

Mingil ajal sai meie toimetuse kõige käidavamast oote- või vaheruumist 
puhketuba. Küllap seal lösutava ilmatu matsaka sohva ja akna alla sätitud 

1960.aastate 
algus. Edasi 
toimetusepere 
peab plaani. 
Pare malt Karl 
Metsa ots, Silvia 
Vissak, Heino 
Kään, Helju Vals, 
Ellu Tusti, Enn 
Vahe mets, 
vasakul esimene 
Sulev Uus.
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laua ja toolide pärast. Need kutsusid peatuma, vestlema, kogunema. Nii 
hakkaski sinna koonduma Ülo Vooglaiu sotsioloogiahuvist sütitatud üli-
õpilaste punt, kõige häälekamad nende hulgas Marju Lauristin ja Peeter Viha-
lemm, kuni sellest hakkas selituma Peegli ideid kandes Tartu ülikooli aja-
kirjandussotsioloogia huvikeskus.

Kuni ideekeskus eksisteeris a priori, said meist, nende ajutistest naabritest 
toimetuse suure toa elanikest, häälekate ideegeneraatorite tunnisisikud ja 
kaasamõtlejad. Puhuti tuli Ülo üle ukse meie juurde ideepagasit kergendama 
ja mõningaid ketserlikke mõtteid, nende realiseerimisvõimalusi arutama. 
Kõigepealt aga meid, koolitädisid, sotsioloogiasse nakatama. Paraku osutu-
sime resistentseteks. Olime nõus sotsioloogilistel küsitlustel kaasa lööma, 
kuid sotsioloogia usku ei õnnestunud Ülol meid pöörata. Me ei usaldanud 
tema visandatud graafikuid, kõiksugu kõveraid ja siksakke, tulbakesi ja 
lugejatele esitatud ankeetküsitluste adekvaatsust, vastuste ausameelsust. Me 
usaldasime inimesi, kes usaldasid meid. Usaldasime oma lugejaid, nõustajaid, 
autoreid. Nii neid kui ka meid näisid silmast silma vestlused rahuldavat. 
Traditsiooni järgides tuli Peegel korda paar nädalas toimetusest läbi. Seisatas 
mõnda aega oma jüngrite juures, kuulas, kuidas nad oma ajusid ragistasid, 
poetas mõne napi repliigi ja astus edasi, veel viledamaks kulunud portfell 
näpu otsas ja rahulolev pilk näos.

Rotatsioonimasinad töötasid, genereerisid ideid. Kuidas veel? Andke 
minna! Tema külv idanes. See oli märk uue ajastu tulekust. Selles uues ajastus 
alustas ülikoolis tööd sotsioloogialaboratoorium. Täiesti aus ja ametlik. Ja 
nagu Peegel meile, ketseritele repliigi korras poetas: me vajame rahvusvahelist 
dimensiooni nagu õhku, sotsioloogial on rahvusvaheline haare ja kandepind 
ja näib, et seal meid ei tõrjuta. See oli valusavõitu vihje. Ent elu edenebki vastu-
olude najal.

Peagi põdesid seda moodsat sotsioloogiatõbe ligi pooled toimetuse 
nooremkoosseisust. Ent mitte meie, koolitädid, ja mitte ka mõni meie suure 
toa kolleeg, näiteks Tõnis Lehtmets kultuuriosakonnast, küllap autorite ja 
nende kaastööde külluse tõttu ning seetõttu, et vestlusringid ja loominguliste 
kohtumiste klubid hoidsid meid n-ö progressi kursil. Koos rahvaga.

Iive * Iive * Iive

Oleks vaid teadnud, milline tähtsus saab olema sellel päeval ja selle päeva 
pealtnäha tavalisel argisel sündmusel Eesti rahva elu loole, oleks selle päeva 
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kuldsesse raaminud. Paraku pole tänaseks alles kedagi asjaosalistestki, et 
meelde tuletada.

Nojah, oli tavaline argine tööpäev Edasis. Nikerdasime Elli Zimmeriga 
mõlemad autorite käsikirjade kallal. Sekretär hõikas üle ukse: „Toimetaja 
kabinetti! Mõlemad. Ja kohe!”

Nad olid seal kolmekesi: toimetaja Evald Tooms, dotsent Juhan Peegel ja 
külaline kirjanik Heino Puhvel. Marutõsised. Nagu mingid vandeseltslased, 
kes nad tegelikult olidki.

„Millega me siis nüüd hakkama oleme saanud?” võttis südame alt õõnsaks, 
kui Tooms meile istet pakkus ja paberipataka meie poole nihutas.

„Võtke ja lugege läbi! Kui vaja, siis paar korda. Kujundage arvamus. Tunni 
aja pärast kohtume siinsamas.” See oli liiga napisõnaline Tooms. Niisiis pidi 
asi olema erandlik. 

Lugesime. Ühe korra. Teise. Kolmandagi.
Nii ränka südamevalu Eestimaa ja eesti rahva püsimajäämise pärast 

polnud seni veel keegi meie kätesse andnud. Kaaskirjad ja retsensioonid 
Heino Puhveli probleemitõstatusele eestlaste aina kiduvast juurdekasvust ja 
sellest tingitud väljasuremisohust jne olid küll kiitvad, kaasatundvad, kuid 
massiteabevahendites käsitlemiseks siiski ajakohatud, ideoloogiliselt 
ebaküpsed, nõukogude ühiskonnale sobimatud jms. Saime nüüd sotti, miks 
Tooms selle just meile lugeda oli andnud.

„Kas teeme ära?” küsisin Ellilt.
„Teeme ära!” oli mu hea kolleegi vastus.
Ei osanud me tookord aimatagi, mis me enda kanda võtsime. Et meie jah-

sõna toimetajale oli jah-sõna rohkem kui kaks aastat Edasi veergudel toimu-
vale verbaalsele venestusvastasele rahvaliikumisele. 

Olime varemgi vedanud kandvaid mõttevahetusi teemadel, nagu „Aspi-
rantuuri päevaprobleeme”; „Kuhu ülikool ehitada?”; „Üliõpilane – tulevane 
intelligent”; „Kuhu kaovad poisid?”; „Erikoolid – mitte ainult rasketele”; 
„Üliõpilaste ja õpilaste suvemalevad”.

Osakonna kirjutava ja nõuandva aktiivi hulgas olid erialaspetsialistid, 
teadlased, arvamusliidrid, kellelt võis loota nii nõu kui ka kaastöid. Ega meist, 
vandeseltslastest, lootnudki keegi rohkemat kui teema tõstatamist ja 
mõningast arendust.

Algatuskolmiku ja kooliosakonna asetoimetajast šefi Heino Kääni toetusel 
kavandasime 1967. aastal avalöögiks temaatilise lehekülje tunnussõnadega 
„Iive x Iive x Iive”. Sissejuhatuseks Heino Puhveli artikkel, teema arenduseks 
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spetsialistide vestlusringi sõnavõtud. See teritas lugeja pilku, tekitas küsimusi: 
mis on iive? Mida see Edasi jälle sehkendab? Kust otsast me välja surema 
hakkame? Igatahes lugejate huvi oli kindlustatud. Aastateks.

Rubriigi tunnussõnad „Iive x Iive x Iive” mõjusid nüüd rahvale kui üleskutse 
venestuspoliitika vastu. Koonduti aktiivseks vastasrindeks. Sihipärastele 
tellimuslugudele toeks saime enneolematul hulgal spontaanseid kaastöid, mis 
andsid põhiteemale – lastetu perekond – ootamatuid teemaarendusi: isa roll 
perekonnas, üksikema – kas põlualune?, lastesõimed-lasteaiad, korterikitsi-
kus, lastearst, kool ja kooliväline tegevus, lastekaubad, olme.

„Iive” muutus nõiasõnaks, mis tõstis demograafilised näidud plusspoolele. 
Mõne aastaga. Ilma emapalgata. Patriotismi najal.

Edasit süüdistati tööjõu destabiliseerimises, natsionalismis ja muudes 
surmapattudes. Niigi kõhetu Evald Tooms kaotas kilosid, juukseid ja unerahu. 
Seda enam, et juba esimesel iibeaastal taotlesid talt titepuhkust pea pooled 
toimetuse naisperest.

Näis, et tite- või iibepuhkusele võib jääda peagi kogu nooremapoolne 
Eesti naispere. Suviti kihasid Saaremaa, Pärnu, Viljandi, Elva liivarannad 
lutilutsitajatest, mudaneegritest, liivalossiehitajatest. Peedu kaldanõlvadel 
aga tegutses päikesepäevadel terve kirjandusklubi: Leo Metsar, Ülo Tonts, 
Einar Maasik, Viidingud ja Tarandid, Palgid, Puhvel, Peegel.

Neil viljakail iibeaastail põikas Peegli Juhan, üks selle liikumise ristiisadest, 
toimetusse võimaluse korral iga päev, tutvus meie lauanurgal kõrguva 
kirjadepakiga, andis nõu, ergutas ja kadus toimetaja valdustesse, et aidata 
kanda vastutust.

Polnuks seda uut ja arvukat iibepõlvkonda, siis kellega ja kellele ja kas 
üldse oleks olnud võimalik teha laulvat revolutsiooni? Kas oleks kedagi, kellele 
pärandada Eestimaa? Olgem hinges ja südames tänulikud kolmele mehele – 
Puhvelile, Peeglile ja Toomsile, kellel ametlikust vastuseisust hoolimata oli 
eestlaslikku julgust ja jonni seista meie rahva säilimise eest.

Nagu koduleib

Aastakümme, ei, kaks kindla peale, oli täistempol mööda kihutanud. Kuhu? 
Kuhu mujale, ikka sinna – eikellegimaale. Ja toonud mind katse korras ette-
valmistusosakonda Maarjamõisa. Südameremondi töökotta.

Sisepõlemismootor streikis, ajakirjaniku arutu elustiili vastu: et sa iial ei 
saa ennast välja lülitada. Et oled sunnitud kõike märkama, astuma läbi elu 
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silmad, kõrvad, süda avali ja elevil, maitsma vilju hea ja kurja tundmise puust, 
taunima halba, väärtustama head, olema psühholoog, pedagoog, jurist ühes 
isikus, samuti jahtija või jahitav, sõber või vaenlane, riigimees või riigialam, 
vang ja vangivalvur, lammutaja või ülesehitaja, jumal või seesamune – saatan, 
lõõgastumata peas, südames, kusagil sügaval alateadvuses. See on õilistav 
teadmine. Ent kulutab. Pikkamööda, järjekindlalt.

„Õppige lõõgastuma. Mistahes situatsioonis. Leidke hetk olla oma hinge-
maal, oma kõige lähedasematega või kahekesi iseendaga,” õpetas tark Saaremaa 
mees Juhan Peegel.

Istusime edasilastega ühel sellisel iseendaga olemise õhtul umber lõkketule. 
Selja taga lõhnas suviselt laiutav kanarbik, ees, kuni silmapiirini välja vilgendas 
kuupaisteline abajas, lõkkest tormlesid tähistaeva poole sädemed … Kiirabi-
auto ärev signaal kustutas lõkke.

Üks hädaline toodi surma ooteruumi juurde. Tilgutid tilkusid väsinud 
mootorisse elueliksiiri, õde kontrollis monitori näite. Inimesed nende torude 
ja tilgutite küljes ootasid, kes elu, kes …

Õhk oli pilgeni pinges.
Sel hetkel meenus mulle raamat, mille olin koduriiulilt igaks juhuks, 

pikkade pingetundide lõdvestamiseks kaasa haaranud. Õngitsesin kotist välja 
Juhan Peegli „Lühikesed lood”! Just neid oli sellisel hetkel vaja – saarlase 
elujanu.

Lõin raamatukese umbropsu keskelt lahti. Lugesin ühe loo, teise, siis kusa-
gilt lõpu poolt. Sõrm oli peatunud „Käbalaeval”. Mis see on? Käbalaev? Pole 
kuulnud, ei näinud.

Lugesin.
Peegel kui kirjanik ei hiilanud ei mõtteakrobaatika ega elegantsete kalam-

buuridega. Tema sulg ja sõna olid argiselt lihtsad, kuid leidsid ilmeksimata 
üles su kõige salajasema hingesopi, et sind virgeks teha. Tema Saaremaa lood 
olid nagu koduleib, millest ei saa iial villand. Nii see väikest formaati, ent 
suure tundelaenguga raamat seisab ka mu koduriiulis alati käepärast võtta, 
kui hinges valitseb põud või pakane või elumootor streikima kipub. Nagu 
nüüd, Maarjamõisa ootepalatis.

„Näe, seal lähebki majakese uks lahti. Poisipõnn, pea valge kui ohakanutt, 
vudib pronksiks päevitunud jalul rannakünka kaudu alla vanaisa poole.

„Pai ätt, lõigu mulle käbalaev!” Ja tilluke käeke ulatab vanaisale kõvasti 
pihkusurutud männikooretüki.

Vanaisa katkestab töö … Ohkab …
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Laev!
Paljasjalgse põnnina on ujutatud siinsamas lõppenurgas käbalaevu. 

Kümneid aastaid on tallatud pärislaevade tõrvaseid tekiplanke, küntud 
vaikseid ja tormiseid vesi. Eluhinnaga on rabatud taglases vinguva sügisraju 
käes ning maitstud lühikesi meremeherõõme võõrais sadamais. Ometigi on 
jälle tuldud siia – jonnaka väina ja klibuse kartulimaa juurde … Ja nüüd seisab 
jälle mehehakatis, ulatab tillukese käega tükikese männikoort ja anub, et talle 
tehtaks laev, mis peab ka täispurjes ujuma kitsast abajast välja, vastu avarustele 
…”

Siis, kui raamatut haiglatumbale küünitasin, hakkas selle lühikese loo 
allservas silma dateering: Narva rinne, 1944.

Tagasi minevikus

Nagu oleks keegi nupule vajutanud ja kauge mineviku sisse lülitanud. 
Järgmisel hetkel kõõlusin vaatama tolmusest vaguniaknast paistvat mahajäetud 
lahinguvälja, kust meie rong läbilõikava vile saatel Tartu poole tossutas.

See siin akna taga oli kuulus Narva rindelõik, kus lahingud olid kestnud 
nädalaid ja kahel pool rinnet langenud ohvreid loendati kümnetesse tuhan-
detesse.

Kostsid üksikud lasud, automaadivalangud, plahvatused. Miiniväljade 
puhastajad – sapöörid õhkisid maasse maetud miine. Matusekomandod 
kogusid kaevikuist ja pommilehtritest inimjäänuseid. Iiveldamaajav lehk 
tungis vagunisse …

Näpistasin ennast. See kõik oli, kuid on möödas, turgutasin oma mõtteid 
tänasesse naasma. Kuid nad olid minevikku kinni jäänud. Narva, Soldino 
sood, Auvere, Vaivara, kurikuulsad Sinimäed, millest mu Peetrist abikaasa 
ei väsinud rääkimast, klomp kurgus ja silmad veekalkvel.

Sinimägedes, kus meie lapselapsed pärast vanaema haual käiku pehmel 
murul kilgates ringi jooksid ja palli tagusid, oli iga ruutmeeter maad 
immutatud vabadusvõitlejate verest. Siin oli langenud eestlasi kui loogu. 
Mõlemal pool rinnet. Ikka Eesti vabaduse nimel. Nädalaid kestvates lahingutes 
ei halastanud vend vennale, isa pojale, poeg isale, sõber sõbrale, kui tollel 
juhtus olema seljas mitte seda värvi sinel, käes mitte seda marki tapariist.

Sellel, läbi Soldino soo kulgeval ja ümber Sinimägede väänduval rinde-
joonel seisid vastastikku kaks lihtsat eesti poissi. Mu nooruke mehevend, 
vaevalt seitsmeteistkümnene, saksa mundrisse mobiliseeritud kodumaakaitsja 
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Alex Vissak ja pisut peale kahtekümmet rahvuskorpuslane Juhan Peegel. Nad 
ei tundnud teineteist ega saanud kunagi tundma. Aga neil oli üks saatus – 
vihata teineteist, üks käsk – tappa teineteist. Ikka kodumaa, vaba Eesti nimel. 
Nende vahel vingumas ja vilisemas trasseerivate kuulide rahe, kurdistamas 
kahurite laskemürin, sadamas mürsukilde, mullakamakaid, sekka lennukitelt 
neile sihitud pomme.

Pealetungikäsklused küll ühelt, küll teiselt poolt, vene, saksa ja eesti 
keeles.

Siis käis ilmakärakas otse Alexi ees, kus oli pealetungile tormanud poiste 
seas Alexi lapsepõlvekaaslane, koolivend, julge sell ja truu sõber. Talle tuleb 
appi minna! Alex ukerdas end jalule ja jooksis. Samas tõstis lööklaine ta 
õhku…

Sanitarid korjasid selle verise silmnäo, lõhkikäristatud rindkerega 
poisinaga üles. Puhtast halastusest tema noorusele. Ehk õnnestub surmale 
trääsa näidata.

Nii alustas Alex oma kirja kodustele Eestis kaugelt Ameerikast. Pärast 
raskeid ellupöördumise aastaid.

Oma „Käbalaevas”, mille Narva rinde põrgukatlas pani kirja Juhan Peegel, 
pole aga sõnagi ei lahingutest ega surmast. Ei sõjast üldse. Eks ta oli juba 
öelnud: ma langesin esimesel sõjasuvel. Mida võinuks ta veel lisada? Sõjast?

Saarlasega saarlase juubelil

Juhan Peeglil oli juubel. Päris suur ja päris ümmargune.
Ettearvamatult sattusin Edasi õnnitlusdelegatsiooni. Koos Ene Puusempi 

(esindas ka ülikoolilehte) ja toimetaja Evald Toomsiga, aukirjast, lilledest, 
kingist rääkimata. Peopaigaks ülikooli kohviku peeglisaal.

Peokõne oli Evaldil peas, kaenlas aga kingiks mõeldud trullakas, pronks-
vitstega vaos hoitud õlleankur ehk meie keeli õlleponsu. Sees loksumas ehtne 
Saaremaa õlu.

Jõudsime saali juhtivale käänuga trepile, kus juubilar Juhan koos kaasaga 
külalisi vastu võttis. Tonksasin Toomsi ribide vahele, et näe, siinsamas antak-
segi koos õnnitluste ja lilledega üle nii kingitused kui ka kõned.

Kiirreageeringuga Tooms pidas siis kogu saalitäiele kaasanaermiseks 
mõeldud saarlase kõne siinsamas trepiüksinduses maha, surus õlleponsu 
juubilarile sülle – oligi kõik.
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Kui sünnipäevalised saalis ja juubilar lilledega pärjatud aujärjele pandud 
… algas see tõeline ametlik osa koos kõnede, toostide ja kõige muuga. Kaasa 
arvatud kingitused. Tooms puhises mu etiketirikkumise peale kui auruvedur, 
kuid kogus ennast kärmesti. Mingi taktikalis-strateegilise nõksuga õnnestus 
tal kingikuhjast välja kaevata meie kullake – õllemops. Tooms pidas Edasi, 
iseenda ja mopsi nimel kõiki naerutava kõne.

Pidu oli aus, kestis poolde hommikusse. Mälestused … Mälestuste ehk 
fotosüüdistustega ilmus saaliuksele meie Kaljo Raud. Kimp värskelt 
küpsetatud asitõendeid lausa rebiti tal käest. Erilist furoori tekitas pilt, mis 
näitas kaht õndsalt naeratavat saarlast, Juhanit-Evaldit, ning nende vahel laual 
lösutavat vintis olekuga õlleponsut, ammuli sui rõkkamas:

„Istse maailma veerekõsõ päällä
…
kaie maailma kavaluisi…!”

Peolauas paremalt edasilased Manivald ja Vaike Nõu ning saarlasest Edasi 
lehe kauane toimetaja Evald Tooms. Vasakul esimene inglise keele õppejõud 
Jaan Soontak.

Ma ei näe ega leia oma mälestuste sumbuursest maailmast Juhan Peeglit kui 
tervikisikut, mitmekülgset ja põhjatute sügavustega isiksust. Pigem näen 
mosaiikpilti ennast heldelt oma perele, õpilastele, kolleegidele, lugejatele, 
teatraalidele, ajakirjandushuvilistele, Eesti iseseisvumise eest seisjatele, Eesti 
rahvale ja oma kodusele Saaremaale jaganud inimesest.

Jah, oli meilgi oma mees, mees nagu orkester. 
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Valve-Liivi Kingisepp

Juhan päästis ajahõlma kaduvaid 
rikkusi

Kui meie eesti filoloogide kursus alustas 1954. aasta sügisel õpinguid Tartu 
Riiklikus Ülikoolis, oli Juhan Peegel viimase aasta aspirandina juba eesti keele 
kateedris 0,5 kohaga õpetaja ja kaitses 5. novembril tähtajaks valminud 
kandidaadiväitekirja „Eesti vanade rahvalaulude keele morfoloogia”. Ta lahkus 
eesti keele kateedrist professorina 1979. aastal, asudes juhatama oma rajatud 
žurnalistika kateedrit. Enne täielikult ajakirjanike koolitamisele pühendumist 
pidas Juhan eesti filoloogidele loenguid ajaloolisest grammatikast, rahvalaulude 
ja ilukirjanduse keelest, õpetas praktilist eesti keelt vene üliõpilastele ning 
juhendas eesti keele eriala üliõpilaste suvist murdepraktikat. (Vt kõigest 
täpsemalt artiklist Valve-Liivi Kingisepp „Juhan Peegel keeleuurijana”, Keel 
ja Kirjandus, 1994, nr 5). Just murdekogumissuvi mind Juhaniga esimest 
korda kokku viis.

Peegel oli ju läbi ja lõhki Saaremaa mees, Pöidest pärit talupoiss, ja oli 
iseenesestmõistetav, et ta tudengid saarte murret koguma viis, esimest korda 
1955. aasta suvel Muhusse. Samas kasutas ta juhendajana aega oma kodukoha 
murdeainestiku kirjapanemiseks ja murraku eripära selgitamiseks. Kahe 
suvega koostas ta Pöide murraku üksikasjalise häälikuloolise ülevaate, mis 
oma põhjalikkuse ja vormistuse täpsuse poolest on üliõpilastele eeskujuks 
olnud aastaid. (Vt Juhan Peegel, Pöide murrak. (Häälikulooline ülevaade). 
Pöide-Tartu, 1955–1956. Käsikiri eesti keele õppetoolis.) Tundub, et just 
koos üliõpilastega murret kogudes võttis ta enesele ülesande kirja panna 
koduse murdekeele tegelikud rikkused ja päästa nõnda ajahõlma kaduvat 
keelt.

Sattusin Juhani juhendatavasse murdepraktikarühma IV kursuse tuden-
gina koos Milvi Maarendiga. Tolleaegse õppeplaani järgi tegid eesti keele 
eriharu tudengid läbi kaks kahenädalast murdepraktikat: esimese III kursuse 
suvel väikse rühmana ja koos juhendajaga ning teise IV kursuse suvel nime 
poolest küll iseseisvalt, aga juhendaja vaimse vastutuse all. Nii otsustas Juhan 
1958. aasta suvel minna praktikarühmaga Saaremaale Kärla kihelkonna 
murrakut koguma ja meid Milviga suunati Mustjala murraku alale iseseisvale 
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kogumistööle, seda kindla küsitluskava alusel. Praktika juhendajana pidas 
Juhan privaatpäevikut, mille sissekannete põhjal on võimalik tagantjärele neile 
päevadele valgust heita ja juhtumisi meenutada. 

Selgus, et Juhan on vaimukas ja huumorimeelne mees. Selleks ajaks oli ta 
eesti varasema trükisõnaga tegeldes omandanud nende autorite keele ja stiili 
eripära ning kasutas seda mõnuga. „Ia kangke kesk läx wälja Suhre-koli Mah-
Kele õppetusse Tohlist, eth sel ajastajal peab insulanerite juhre sahma minduth. 
Ningk sellex said wälja wallitsetuth: 1) Walwe, lianimmega Rechema; 2) Salme 
Kaeramah; 3) Tina Köllo; 4) Piret Koppel; 5) Walwe Pressyärw; 6) Milwi 
Marendth ningk Wannembax Iohan Spegel.”

Reisijate edasisest käekäigust saame teada järgmist: „Ningk üpriss kihreste 
wihs üx OMNIBUS meytith Kirchspiel Kergel, kus on üx külla, komblick ningk 
kaunis nimme kahs Saufer ellick aborigenide kele peäl Sauwerre. Ningk sihn saidt 
meytist üpris kurbal melel erralachotuth nehdt Pressyärw ningk Marendth, 
kumbat söitsit nach Mustial.”

Murdepraktika käigus sai mulle selgeks, et Juhan Peegel on küll naljamees 
ja hea huumoriga inimene, aga tööd ta naljapärast ei tee, olgu see murde-
ainestiku kogumine või midagi muud. Murdekogumisel seadis ta sisse kindla 
töökorra ja põhimõtte: panna paberile ainult seda, mis on kuuldud, ja ainult 
nii, nagu on kuuldud, pigem vähem, aga täpselt. Kogutud murdeainestik tuli 
kahenädalase praktika käigus kohapeal puhtalt ümber kirjutada, sest kahtluse 
korral oli kogujal võimalus sõna või sõnavormi oma keelejuhilt veel kord üle 
küsida ja kirjapanekuid parandada. „Ainult sel viisil kogutud ainestik saab 
olla usaldusväärne ja ainult seda meetodit järgides saab keeleringis korraldada 
koosoleku „Pea ja pee vahekorrast Saaremaal”,” võib ta privaatpäevikust lugeda. 
Selge põhimõte, mis kestab iga murdekoguja jaoks tänapäevani. Lisada tuleb 
sedagi, et keelejuhte sai kibedal suviste tööde ajal küsitleda enamasti siis, kui 
aitasime neil kodutöid teha. Selleski oli Juhan eeskujuks, näiteks pärast mitme-
kilomeetrilist jalgsimatka Tõrise külla saadi 80-aastast, arhailist keelt 
kõnelevat naisterahvast lindistada vaid seetõttu, et Juhan tal kogu heina 
kenasti maha niitis.

Ühest praktikaaja seigast tahaksin jutustada veel. Nimelt tuli Juhan meid 
Mustjalga külastama, ju ta juhendajasüda meie pärast ikka muret tundis. 
Elasime siis Mustjala keskkooli internaadi ühes suures toas, kus toidu-
valmistamise ja pesemise võimalused peaaegu puudusid. Juhan kauples meile 
parema eluaseme ühes kirikulähedases talus, kus möödusidki edasised 
praktikapäevad. Samal päeval juhtus unustamatu viperus: nimelt lahkus 



70

Juhan meie juurest heade soovidega ja lootis bussiga Sauveresse tagasi sõita. 
Tuli aga meie üllatuseks tagasi ja palus meilt öömaja – ta oli bussist maha 
jäänud. Egas midagi, internaaditoas vabu reformpõhjaga voodeid oli, voodi-
riideid küll mitte, aga Juhan leppis kasinate võimalustega. Tagatipuks polnud 
meil talle mitte midagi süüa anda, sest olime just oma konservikarbi kilu 
tomatis ja leivapalukesed ära söönud. Piinlik süütunne jäi vaevama kogu 
eluks, kuigi Juhan kinnitas mu sünnipäevapidude ja koduste vastuvõttude 
ajal korduvalt, et kunagine võlg on ammu tasa, tema seda söömata jäämist ei 
mäletavatki.

Mõtetes aga minu võlg Juhani ees kestab. Ta praktikaüliõpilasena hakkasin 
mõistma Saaremaa looduse võlu, imetlema sealseid kiviaedu, rannakarjamaid, 
märkama oma kodukoha ja Saaremaa kiviklibuste põldude ja kruusateede 
sarnasust, mere vägevust ja palju muud. Keelejuhtide pajatatud lood oma 
elutööst, randlaste elusaatustest, külade allakäigust kolhoosikorra ajal panid 
mõtlema elu tõsisema poole peale, võrdlema oma elusaatuse keerdkäike, kogu 
eesti rahvast tabanud kaotusi. Karjamaal kadakate vahel rändavaid pilvi 
vaadeldes ja armsamale kirja kirjutades jagasin talle neid muljeid, mida nüüd 
tagantjärele on põnev lugeda. Juhani hilisema kolleegina sai aina selgemaks, 
et olulisem kui konkreetsed teadmised ja oskused, mis me oma õppejõududelt 
saame, on nende mõju meie väärtushinnangute ja suhtumiste kujunemisel 
inimeseks saamise keerulisel teel.

1962. aasta sügisel, kui olin pärast kolmeaastast koolmeistriametit Võnnu 
keskkoolis ja abiellumist Peet-Henn Kingisepaga asunud elama Tartusse, 
kutsus professor Arnold Kask mind eesti keele kateedrisse tööle. 12. novemb-
rist alates sain poole kohaga vanemlaborandiks palgaga 41,5 rubla kuus. Algas 
ühistöö oma endiste õpetajatega, teiste hulgas dotsent Juhan Peegliga. Algus 
oli loomulikult kõhedust tekitav, aga pisitasa kohanesin, sest õhkkond 
kateedris oli sõbralik. Arnold Kask oli kateedrijuhatajana leebe, aga asjalik 
ja kohusetruu. Jagasime soome-ugri keelte kateedriga ühiseid tööruume, 
ühiselt peeti ka kateedrite koosolekuid. Paul Ariste oli iseloomult hoopis 
elavam ja jutukas mees, kelle seltskonnas polnud kunagi igav. Temale meeldis 
noortele kolleegidele vempe teha, neid proovile panna, pani mitmel korral 
mindki.

Samasugune vembumees oli loomult ka Juhan Peegel. Üks ta vempudest 
on mul hästi meeles. Mulle anti vahel dekanaati esitamiseks kirjutusmasinal 
ümber lüüa õppejõudude loengute ajajaotusplaane. Õppejõud ise kirjutasid 
need käsitsi valmis. Ühel päeval, kui tulin just kodunt pooleaastast Meelis-
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poega toitmast, asusin trükkima Huno Rätsepa liivi keele loengute ajajaotus-
plaani. Pealkirja olin enne kojuminekut masinasse ära löönud. Tagasi tulles 
imestasin, miks Rätsep ja Peegel polnud koju läinud. Asusin tööd jätkama. 
Lõin ära esimese punkti „Liivi keel kui niisugune”, imestasin sõnastuse üle 
natuke. Edasi tulid „Liivi keele kalandusalase terminoloogia areng nõukogude 
võimu viljastavates tingimustes” ja „Sõimusõnad liivi keeles”. No siis oli mul 
asi selge: minu taiplikkus on proovile pandud. Minu äraolekul olid nad 
ajajaotusplaani „kohendanud”, ootasid ja jälgisid põnevusega, millal ma taipan, 
et nad mulle vembu on valmistanud. Vallandasin valju sõjakisa ja edaspidi 
leidis üks ja teine omas kodus, et nad olid portfelliga kateedri suured 
rätsepakäärid või augurauad kaasa võtnud. Vahel ei mahtunud nende käed 
mantlitaskutesse, sest need olid kinni õmmeldud jne. Vallatusi tegime 
rõõmuga.

Juhani initsiatiivil ja juhendamisel sai 1964. aastal teoks eesti keele kateedri 
esimene murdelindistusmatk autobussi ja väljaõppinud helitehnikuga. Säilitan 
toredat kirja, mille Jaan Jalgratas alias Juhan Peegel mulle sellelt retkelt 
Orissaare postkontorist läkitas. 

„Me lubame enestele meldida järgmist: 4. skp. õhtul kell 20.30 olime Orissaares 
(kusjuures saime pärast jõledat võitlust viimasena praamile).

Pühapäeval tegime esimese tuuri Pöides ja saime ka käe seks (suu ka seks, sest 
saime ölut – ärge sellest kõrgemal pool hingake! – mis mõne mehe õige rõõmuliseks 
tegi).

6. olime Muhus. Saak keskmine, sest osa tehnikat vedas alt. Homme loodame 
sealtsamast paremat. Saime tuhlist ning kuivat lesta. 

Juhan Peegel on iga päev soolases vees ojund kut Gotlandi käi. 
Meeleolu hea.
Mõtleme tihti Tartule (alltekst!).
Leb’ wohl,
denn wir marschieren
gegen Oeselland!.
Juhan Peegel, teaduslik ettur. 6.VII 64.”

Minu vanemlaborandiks olemise ajal peeti kateedris igasuguste teadete 
edasitoimetamiseks suures formaadis kaustikut üldnimega Agenda. Sinna 
kirjutati kõik telefoni teel kateedrisse laekunud teated ja korraldused ning 
kateedrirahvas luges neid usinasti ja niiviisi jõudis info asjaosalise juurde 
kohale. Kodutelefone oli tol ajal veel vähestel ja õieti polnud kombeks inimest 
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tema kodus tülitada. Tuli teine kateedrisse ja sai teate kätte. Asjalike sõnumite 
kõrvale siginesid ka vallatud sissekanded. Vanu Agendasid sirvides leidsin 
neist rohkesti Juhani kirjapanekuid. Paljud neist on asjalikud, tolle aja tegusid-
kohustusi meenutavad, aga Juhani esituses väikese naljasoonega. Ta mõnus 
suhtlemisstiil jäi samaks ka dekaaniks oleku ajal. Näiteks 

28. mail kell 15.15 aulas kohtumiskoosolek sm Väljasega. Kõigil õppejõududel, 
kes ei lähe parteiorg. aruandlus-valimiskoosolekule, osavõtt kohtumisest peaaegu 
et kohustuslik.

Katjuh, oleks vaja planeerida üks kat. koosolek enne 1. dets. aspirantide (k.a 
Maimik) atesteerimiseks ehk pigistamiseks.

Peegel, ära unusta midagi Palmiga õiendada. JP. 23.III 78.
Huno, kala pole vaja teat. naisterahvale viia. JP.
Lp. sm. van. lab. J. Peebo, allpoolnimetatud isik otsib ametiasjus kontakti 

ülalmainitud isikuga. J .Peegel.
Ellen Uuspõld, mind vaevab jubeduslik igatsus Sinu järele. Jäta käsikiri, mis 

– ma loodan – on parandatud, kateedrisse. Homme, s.o. neljap. hommikul olen 
ma vara (s.o. kell 8–10) kohal. Su kadunud lk-d on minu käes. Homme tuleb 
kogu kupatus Gutenbergile üle anda. A rivederci. J.

Prof. H. Rätsep, kui oled Tln-s, esimese võimalusel torma akad. Kaha juurde. 
JP.
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Professor Kasel oli kateedrijuhatajana kombeks kateedri koosolekuil 
rahvale ette lugeda sissetulnud kirju, enamasti oli tegu kas rektoraadi või 
dekanaadi uute korraldustega, mis tuli kas teatavaks võtta või millele tuli 
omakorda mingi ühisotsusega reageerida. Kui olukord kippus igavaks või 
mõnikord ka pingeliseks minema, leidus Juhanil asja kohta ikka mingi 
kiiksuga märkus või mõtteavaldus, mis ajas kohalolijad naerma, vabastas 
pingest ja koosolekult lahkuti kergendustundega.

Juhani isiku eripära ja kohalolijate tuju tõstvat mõju oli kateedri ruumides 
tunda kohe hommikul, kui ta tööle tuli. Uks käis tavaliselt laias kaares lahti 
ja ta viskas mängleva kergusega oma portfelli ukse kõrval paiknevale lauale. 
Järgnes portfelli sisuga tegelemine või kuuetaskuisse pistetud lipikute 
lugemine. Ise ta nimetas seda materjali oma „arihviks”, arhiiviks, kus oli kirjas, 
mida ta peab päevas kiiresti või tingimata tegema. Meelsasti jutustas ta, mis 
temaga eelmisel päeval oli juhtunud, aga seda ikka naljatoonil või anek-
dootlikult, omaloodud slängisõnu kasutades. Näiteks oli ta külastanud 
värskelt avatud mööblikauplust, kust kõike oli külluses saada, aga müügilt 
puudusid pensionäride hambavarnad. Kui mul tuli päevakorrale puusaproteesi 
paigutus, lohutas ta mind, et ärgu ma närveerigu, kirurgid teevad rutiinset 
tööd, nende jaoks pole see muud kui hobuserautamine. Tihti rõhutas ta, et 
ega inimene ole kuldraha, mis kõigile meeldib. Või kui olukord keeruliseks 
läks, kordas ta aina põhimõtet, et kusagil pole öeldud, et inimese elu kerge 
peaks olema. Vahel kasutas ta enda ja teiste meeleolu tõstmiseks piiblisõnu, 
korrates: minu ike on hea ja minu koorem on kebja. Kuidas Juhan tavatses 
tööülesandeid jagada, sellest järgmisel leheküljel üks näide originaalis (kiri 
31.01.1979).

Pärast dekaaniks saamist, õigemini määramist, sest ega Juhanil polnud 
mingeid ambitsioone võimu juurde pääsemiseks, aitas ta mitmel puhul mu 
elu korraldada. Nii ütles ta, et üritab ühe esimese ülesandena muuta mu pool 
vanemlaborandikohta täiskohaks. Nii sündiski. Kui uurisin ta käest, kuidas 
oleks võimalik kolmeaastase lapsena Siberisse küüditatud õetütar Ülle, kes 
oli jõudnud õpingutega Novosibirski ülikooli saksa filoloogia osakonna III 
kursusele, üle tuua Tartu ülikooli üliõpilaseks, andis ta mulle täpset nõu, 
kuidas talitada, missuguseid pabereid Novosibirskist hankida, ja toetas üle-
toomismõtet igati. Minu julgustamiseks jutustas ta, kuidas ta 1946. aasta 
sügisel tõi Kirovi oblastist asumiselt tagasi oma ema ja vennanaise, seda ilma 
ametliku dokumendi või korralduseta. Aeg oli ju siis hoopis teine ja nõudis 
temalt tohutut julgust ning sihikindlust. Sõitsingi 1966. aasta augustis 
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Novosibirskisse õe juurde, kes oli pärast küüditamist abiellunud ja kasvatas 
seal Ülle kõrval kolme poega. Tänu õemehe sugulastele õnnestus mul käia 
ka Tšulõmi rajooni Dubravasse maetud isa kalmul. Saime Novosibirski 
ülikoolist vajalikud dokumendid ja Üllest sai tänu Juhani oskuslikule 
asjaajamisele Tartu ülikooli saksa filoloogia osakonna tudeng. Ka ta vend 
Ervin tuli hiljem Tartu ülikooli õppima ja lõpetas füüsika osakonna.

Oma isiklikust elust oli Juhan valmis tihti rääkima, olgu kooliaastaist 
Kuressaares, Eesti sõjaväes valitsenud sisekorrast, ülikooli tulekust, tööaastaist 
Edasis või siiasoolamisest, lambakintsu või kala kuivatamisest, tuhliste ja noti 
keetmisest, Tartu turul käimisest, paljudest koduseist söögitegemistest. Mul 
läänlasena oli huvitav kuulata saarlase juttu kodustest maatoitudest, sest palju 
meie lapsepõlve toidulauas oli olnud ühist.

Juhan oli hea suhtleja, avatud ja soe inimene, kellega võis rääkida ka 
asjadest, millest tol ajal avalikult ei kõneldud. Temale võisin usaldada 
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olemasoleva info oma venna Feliksi saatusest, kes 1941. aasta suvel Vene 
sõjaväkke mobiliseerituna hukkus Uuralites, Sverdlovskis tööpataljonis. Juhan 
oli sealt õnnelike juhuste kokkusattumisel kollatõbisena haiglasse pääsenud 
ja tervenenud. Paljusid teemasid puudutas Juhan humoorikalt, aga oli periood, 
kus ta mõtted liikusid korduvalt ikka rasketele sõja-aastatele, Laskurkorpuse 
poistele, kes sõdisid ja langesid Velikije Luki all, kus sai surmavalt haavata ka 
üks ta vendadest. Eestlaste vennatapusõda vaevas teda rängalt, ta pidas 
ülimalt traagiliseks, kui üks ja seesama rahvas sõdib mõlemal rindepoolel. 
Teda vaevas süütunne, et tema oli ellu jäänud, võlatunne kõigi nende kümnete 
tuhandete sõjas hukkunud eesti sõdurpoiste elude eest. See püsiv võlatunne 
ajendas teda kirjutama fragmentaariumiks nimetatud sõjaraamatu „Ma 
langesin esimesel sõjasuvel”. Ja huvitav, pärast selle trükis ilmumist, kadus 
Juhani igapäevajuttudest ränga sõja teema. Kui juttu tuli, siis enamasti teose 
üle arutades või Kaarel Irdi lavastusest kõneldes. Ta oli ilmselt kõige 
põletavamast võlatundest vabaks saanud, kuigi tol ajal polnud ta sulg päris 
vaba, polnud võimalust oma sisimaid suhtumisi ja kriitilisi arvamusi kirja 
panna, tuli teha kompromisse, leppida paratamatusega, teeselda. Küllap seegi 
vaevas teda, ausat inimest.

Ometi ei andnud Juhan järele põhiväärtustes. Ta tundis endas kohustust 
olla Tartu vaimu kandja, nagu olid olnud ta õppejõud Paul Ariste, Villem 
Alttoa, Lalla Gross, Johannes Voldemar Veski jt. See oli kultuurivajadus, 
inimlikkuse otsimine ja mis eriti tähtis – järjepidevuse säilitamine ülikoolitöös 
ka nõukogude võimu tingimustes, aus, omakasupüüdmatu õppejõutöö uue 
põlve kasvatamisel. Tema kui õpetaja olemust ja põhiväärtusi märkasid ning 
hakkasid neist juhinduma ajakirjandust õppima asunud noored, kellest kasvas 
eesti ajakirjanduse mõjukas põhikontingent.

Ajakirjandustudengitega seoses meenub mulle üks omaaegne tööalane 
jutuajamine Juhaniga. 1970. aastatel ma õpetasin eesti keelt ülikooli ette-
valmistusosakonna kuulajatele. Kümneks kuuks pääsesid sisseastumis aineid 
õppima need, kellel oli vajalik tööstaaž, samuti sõjaväest vabanenud noor-
mehed. Kui nad sooritasid kevadel sisseastumisainete eksamid rahuldavalt, 
pääsesid nad kohe üliõpilasteks. Minu õpetatavates rühmades olid ka 
ajakirjanduse erialale pürgijad. Tol ajal võeti erialale õppima vaid 15 sisse-
astujat, soovijaid oli palju, konkurss korralik. Juhan soovis tööd teha tugeva 
kontingendiga, andekate ja võimetega noortega, mitte soodsaid asjaolusid 
arvesse võtnud sissesaanutega. Ja nii ta lausus mulle: „Valve, ära saada mulle 
lolle!” Õppeplaani järgi said humanitaarrühmade kuulajad kohustuslikku 
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eesti keele kursust 8 tundi nädalas ja see võimaldas ainet korralikult õpetada. 
Olin nõudlik, kerge polnud kellelgi. Ja Juhan sai minult paarikaupa uued 
tudengid. Just paarikaupa, sest ülejäänud soovijad ei suutnud nõuetelatti 
ületada. Mäletan, et esimestena asusid õppima Meelis Lokk ja Rein Raudvere, 
teine paar olid Maire Ütt-Aunaste ja Vahur Kalmre, järgnesid Aimar Jugaste 
ja Hannes Tamme. Kõik nad said ülikoolis hästi hakkama ja on tuntud-teatud 
tegijad tänapäevani. 

21. detsembril 1981, talvisel pööripäeval, kaitsesime Jüri Valgega tea-
duskonna nõukogu ees venekeelseid kandidaadiväitekirju. Minu töö teema 
„O. W. Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe” sõnavara” oli aastaid tagasi 
soovitanud Juhan ja tema oli ka koos Elli Riikojaga mu väitekirja oponendiks. 
Jüri teemaks oli „Lauseliikmete koordinatsioonivõimalused tänapäeva eesti 
keeles”. Pärast õnnelikult lõppenud ametlikke protseduure korraldasime 
Jüriga Veski tänava villas, tookord oli see EPA klubi, kaitsmispeo. Ja uskumatu 
küll, meie suureks üllatuseks oli kateedrirahval, headel kolleegidel ja meie 
pidulistel, vallandunud loominguline palang ning vaimukas huumorimeeles 
olid nad kokku pannud elava ajalehe Pöripäewa=Posaune, millel olid 
tolleaegsele korralikule ajalehele iseloomulikud neli lehekülge järgmiste 
rubriikidega: juhtkiri, uudised, portreed, probleemartikkel „Ökonoomia-
printsiibi rakendamisest keeleteaduses”, „Lugejaga vestleb”, „Meil kodus”, „350 
aastat Tartu Riiklikku Ülikooli”, väliskommentaar, „Meie külalisi”, „Peaaegu 
40 kiri toimetusele”, „Ajakirjaniku märkmikust”, luuleveerud, „Meie sõbrad, 
meie tuttavad”, spordireportaaž, teadaanded, kuulutused. Iga rubriigi taga oli 
konkreetne kolleeg, kes oli teksti koostanud ja selle peol ka ette kandis. 
Juhtkirja oli talle omase huumorimeelega koostanud Juhan, kasutades 
Masingu arhailist stiili ja eripärast sõnavara. Käsikiri on mul kalli mälestisena 
alles ja pakun selle esmatrüki lahkeks lugemiseks. Masingu omapärased sõnad 
olen tekstikirjas esile toonud. 

Sennest jo mitu aastat teed, kui üht naest, Valve Kingisepp nimi, on tähele 
pandud maakeele sõnade kallal rüüsklemas. Enamasti on ta ikka olnud salamiste 
oma tööd toimetamas, mis nüüd nii suureks paisunud, et seda pidi oboosivankriga 
suurekooli prohwessorite ette katsumiseks toodama. See sündis selle pärast, et see 
üleväga kombeline naesterahvas kangeste üht õpetud graadi enesele ihaldas ning 
tautas. Temal läks õnneks sellega ka aegu saada, ehk küll mõned õpetud mehed 
temale kangeste peale kippusid ja pusklesid otsekui pööratsed sirkassi härjad. 
Aga selle vapra naesterahva käsivars ei vabisenud, tema lõi kõik pealetulemised 
jalalt tagasi ning tema töö saab tulevas ajas kaunikesti mõeduma. Nõnda ütlesid 



77

joonelt kõik, kes selle kirjatöö oma turva alla võtsid. Meie mälestamise ajal seda 
harvaste sündinud, et üks naesterahvas nii kaunist viljukest ilma tühja virpimiseta 
alustanud ja liia vahendamiseta otsani viinud. See naene on Läenemaalt Nigula 
kihelkonda, aga nüüd on tema pesalinn Tarto Tähkvere voorstat, kus ta jo pitke-
malt aset pidamas. Omast priist ajast on ta ka kaks kaunist lapsukest ilmale 
toonud, neid ravitsenud ja kasinud ning oma meest truuviste ülespidanud.

Siis sai üks noor mees graadikohto ette hõigatud, ristinimega Jüri ja priinimega 
Valge. Tema oli ennast ühe musta ja segase asja sisse mässinud ja mõistmiseks 
üht kirjatööd ette pannud, kus maakeele üks ütlemine üht, teine teist sünnitab ja 
kus üks asi valsk ja teine õige või üksikaksi asi on. Ka tema, ehk veel mitte 
keskigane mees, oli niisamuti palehigis oma töed teinud, mitogi perkapunda 
raamatuid läbi lugenud ja teist niipalju ise kirja pannud, nõnda et tema vaeva 
vedamiseks suurekooli juurde üks kaunis pornik oleks pruugitav olnud. Aga 
peame seda ütlema, et see noor mees mitte üks tühja kunsti mees ep ole, vaid see 
töö, mis tema kokkopaakinud, üks ilmkaval asi on. Iseviisi on tema maakeele 
ütlemised otsekui kontmehed koust lahti lahutanud ja uueste kokku jätkanud ja 
seda nõnda osavalt talitanud, et mitte ühtegi liiget või konti üle jäämas. Sai siis 
seegi noor umbtark inimene oma graadi ning kõik on lootmas, et maakeel selle 
õpetud mehe käe varju all rohkelt saab kosuma.

Eks me pea siis nüüd kõik ühes meeles rõõmustama nende kahe inimese üle 
ja nõnda üheskous ütlema: Ei süüta ükski küünalt ning ei pane seda vaka alla, 
vaid küünla jala peale. Siis paistab tema kõigile. Jäeme siis rahule selles lootmises, 
et need kaks küünalt kaua ning valusa tulega kaugele valvendamas oleksid.

Järgmisel päeval kirjutasime ja allkirjastasime Jüriga Agendasse teate: 
„Meie lugupidamine ja tänu „Pöripäewa=Posaune” kirglises loomiselõhnas (lõhn 
’lõõsk, loit, tuli, hõõg’) põlenud toimetusele ja kaastöölistele.” Sama mõttega 
lõpetan oma mälestuskillud Juhanist minu elus.

Dissertant Valve-
Liivi Kingisepp 

oponentide
 Elli Riikoja ja 

Juhan Peegliga.
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Rein Järlik

Talle meeldis nimedega mängida

Ülikoolis on küllap läbi aegade olnud õppejõude, kes millegi välisega silma 
paistsid ja kellest siis kõnelesid ka tudengid, kellel polnud nendega ühtegi 
lähemat kokkupuudet. Niisuguseid isiksusi oli Tartus ka möödunud sajandi 
50-ndate teisel poolel. Kes tõmbas endale tähelepanu kasvuga, kes kaaluga, 
kes kõva häälega, kes koguni mingi ekstravagantsusega. Raske öelda, kui palju 
oli neid, kes teadsid Paul Ariste keelteoskusest ja keeleteaduslikest töödest, 
aga et Ariste talvelgi palja peaga käis, teadsid väga paljud. 

Juhan Peegel ei kuulunud õppejõudude hulka, kellest laialt kõnelda teati. 
Muhe ja heasüdamlik, kuid samas ääretult tagasihoidlik, ta otsekui püüdis 
elada nii, et eriti tähele ei pandaks. 1954. aastal ülikooli astununa oleksin 
ilmselt minagi alma mater’i seinte vahelt lahkunud temast midagi lähemalt 
teadmata, kui sfääridesse, kus temagi liikus, poleks mind viinud sõna otseses 
mõttes ajaleht. Nimelt hakkasin 1956. aasta sügissemestril III kursuse 
füüsikatudengina välja andma kursuse ajalehte, mille nimeks panin NIHU. 
See oli tol ajal üks sagedamini kasutatavaid sõnu, eriti tudengite keelepruugis. 
Oli nihu, läks nihu, pani nihu, jäi nihu jne. Too käsitsi kirjutatud-joonistatud 
ajaleht, loomulikult siis ainueksemplaris, liikus ringi ka ühel kursuseõhtul, 
kus jäi silma meie matemaatika-loodusteaduskonna dekaanile Anatoli Mitile. 
Paar päeva hiljem kutsuti mind dekanaati ning Mitt ja prodekaan Leo Tiik 
teatasid rõõmuga, et neil polevat seni kuidagi õnnestunud ülikoolilehele 
teaduskonnast kirjasaatjat leida, nüüd aga olevat selgunud, et ühe mehe 
ajakirjandushuvi on koguni nii suur, et lubab lausa käsitsi lehte välja anda. 
Seega olevat kirjasaatja mure nüüd murtud ja neil polevat enam muud lisada 
kui mulle kirjasaatjana tuult tiibadesse soovida. Nii saigi minust ootamatult 
ajalehe Tartu Riiklik Ülikool kirjasaatja. 

Ülikoolilehe toimetus asus peahoone keemiahoonepoolses otsas 2. 
korrusel suhteliselt kitsas läbikäidavas toas. Selle välisukse vastasseinast viis 
uks komsomolikomiteesse, välisuksega samas seinas aga avanes uks partei-
sekretäri kabinetti, nii et ideoloogiastaabid olid toimetuse otsekui pihtide 
vahele võtnud. Sellesse tuppa käis sageli mitme kursuse žurnalistika tudengeid, 
aeg-ajalt astus toimetusest läbi ka Juhan Peegel. Rääkis vähe, rohkem kuulas, 
aga vaatas kõiki kuidagi eriliselt sooja pilguga.
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Laupäeval, 5. oktoobril 1957 avati vastvalminud TRÜ staadion tolle aja 
kohta erakordse spordisündmusega – TRÜ ja Helsingi Ülikooli matš kohtu-
misega kergejõustikus. Kui järgmise nädala algupoolel ühel päeval toimetusse 
astusin, lõpetas lehe sekretär Salme Kaeramaa parajasti mingi loo lugemise 
ja ulatas selle mulle: „Väga hea lugu! Just natuke aega tagasi toodi.” Mõtlesin, 
et kui tõesti natuke aega tagasi toodi, siis peaksin mina ju teadma, kes tooja 
oli. Olin enne toimetusse sisenemist kümmekond minutit akna juures suitsu 
teinud ja sõbraga juttu ajanud ning selle aja jooksul ei läinud toimetuse uksest 
sisse mitte kedagi, väljus sealt aga ainult Juhan Peegel. Järelikult siis oligi 
Juhan Peegel kirjutanud loo, mille all seisis:

Sel 8-ndamal viinakuu pääval 1957. PLII-ATS. 
 

Lugu ilmus ülikoolilehe 11. oktoobri numbris rubriigis „Meie lõbus kroonika” 
pealkirjaga Võidumängid, mis uuel turniplatsil imekenasti ära peetud said. 

Algas see nii: 
Keik, kes meie armast Tarto linna mööda on Püha Peetri kirikuni patseerinud, 

on juhtunud ühte tõtelikult imevärklikku pildikuju nägema, mis vana liivaaugu 
põhi kodanikkude silma ette toob. Palju kõrgekooli tudentisid olid veel kevade ja 
suve läbi virgasti ametis, et üht kaunist turniplatsi, kus ihukarastlaste võidu-
mängisid pidada, valmis ehitada. Ja ennäh! viinakuu hakatuseks oli keik kombe-
likult toimetatud, sest tudentide töö oli tululikku vilja kandnud, ja ka auväärt 
prohvessorid oli mitugi kord turniplatsil nähtud, kes puid mulla rüppe istutamas, 
kes liiva ja kruusasõmerat kandmas. Ja oli viinakuu hakatuseks maha tehtud, et 
kui see turniplats valmis saab, siis tulevad seie võõrsile Soomemaa tudentid 
Helsingvorsi kõrgekooli pealt, et otsekui nõelasilmast tulnud turniplatsil esimesi 
võidumängisi meie maa tudentide vastu ära pidada. 

Ülikoolilehe toimetajaks oli siis veel Aksel Tamm ja Juhan Peegel võis lasta 
rahval Püha Peetri kirikuni patseerida. Ei usu, et ta oleks saanud seda teha 
ka järgmise toimetaja Arnold Raua ajal. Küllap oleks Raud, sõja-aastatel Eesti 
Laskurkorpuse diviisikomissar ja poliitosakonna ülem, 1946. aastast aga neli 
aastat haridusministriks olnud mees, kiriku lihtsalt maha tõmmanud. Igatahes 
kui toimetuse laiendatud koosolekul enne aastavahetust 1957/58 rahvaluule-
teadlane Ülo Tedre soovitas ülikoolilehes alustada mõttevahetust jõulude 
mitte kui usupüha, vaid kui talvise pööripäeva tähistamise teemal ning oli 
seejärel ise ka avaartikli valmis kirjutanud, tegi Raud asjale lühikese lõpu – 
keelas ära. 
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Aastatel 1959–65 olin ülikoolilinnast eemal, aga sügisel 1965 asusin Tartus 
tööle telereporterina ja siis hakkasime Juhan Peegliga jälle sagedamini 
kohtuma. Kui mälu alt ei vea, tegin temaga esimese intervjuu aastal 1966 
seoses 200 aasta möödumisega „Lühhikese öppetuse” ilmumisest. 

Tihedamaks koostööks läks, kui 1974. aastal alustasin Tartu peatoimetuses 
saatesarja „Nupuvõte”.

See oli viktoriinilaadne saade, milles osalesid perekonnad ja kus žürii õige 
vastuse kõrval vaimukat vastust peaaegu samaväärselt hindas. Üheks žürii 
liikmeks oli saates siis ka Juhan Peegel. Paraku jäi selle sarja iga õige lühikeseks 
– juba teise saate järel oli ta eetrist kadunud.

 
14. jaanuaril 1976 tuli Eesti Televisiooni Tartu peatoimetus ekraanile uue 
saatesarjaga, mille nimeks sai „Tartu tund” ja millele anti lausa ideaalne 
eetriaeg – kolmapäeviti kell 21.30, seega kohe pärast „Aktuaalset kaamerat”. 
Ei mäleta enam, kes tuli välja mõttega, et selles tunnipikkuses saates peaks 
näitlejate esituses olema ka üks humoorikas lugu, igatahes telliti üks selline 
Juhan Peeglilt. Ja kui esimene „Tartu tund” eetriküpseks oli saanud, teatas 
teleleht: Ekraanile tuleb lugu „Jürgen ja Klotilde”, mis pajatab ritrite veristest 
sõakäikidest ja imemagusast armastusest ning see lugu ei saa esimese saatega mitte 
otsa, vaid lihtsalt jääb poolele. 

Kaalukas roll selles loos oli jutustajal, kelleks lavastaja Väino Uibo kutsus 
Pärnust Aarne Üksküla. Verejänuline ritter Hans von Hosenriemen oli ekraa-
nil Evald Aaviku kehastuses, tema kena naist Klotildet mängis Nieves Lepp. 
Pärnu teatrist oli veel teinegi osatäitja – Jürgenit, kes Ants Matiiseni kõrge 
häälega laulis ja Klotilde südame võitis, mängis Jüri Vlassov.

„Jürgen ja Klotilde” jäi poolele veel neli korda ja sai otsa alles kuuendas 
saates 18. veebruaril 1976. Nii palju kui vaatajate reageeringuid meieni jõudis, 
olid need küll tunnustavad, üks retsensioon, mis aga Tallinna telemajas ette 
kanti, oli päris hävitav. Enn Eesmaa leidis, et tartlaste lavastus on üsna 
külaklubi kapustniku tasemel.

 
Võtme selle loo lavastamiseks oli andnud Juhan Peegel ise, kui ta ühele 
peategelasele pani nimeks Hosenriemen, mis tõlkes on ju püksirihm. Olgu 
vahemärkusena öeldud, et Peeglile vist meeldis nimedega mängida. Mäletan, 
et ühele Tallinna kolleegide meelelahutussaatele oli ta ilmselt stsenaariumi 
kirjutanud ja siis olid saate tegijate nimed mitmesse keelde tõlgitud. Andres 
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Vihalemast oli saanud Andy Angerlove, Toomas Lepast Thomas Erlebaum 
jne. Autor polnud ennastki unustanud, tema oli kirjas Johann Spiegelina.

 
Peegli „Jürgeni ja Klotilde” lavastaski Väino Uibo nii, et janti oleks parasjagu 
ja keegi ei kipuks asja liiga tõsiselt võtma. Näiteks pistis käskjalga mänginud 
Voldemar Paavel pea otse läbi seina, et röögatada: „Ritter Hans, sõakäigile!” 
Seda oli lihtne teha, sest sein oli papist kuliss. Natuke raskem oli ritter 
Hansule kirves abaluude vahele selga saada, kui ta järjekordselt veriselt 
sõakäigilt tagasi jõudis. Aga kirves löödi läbi ürbi lauajupi külge, lauajupp läks 
selga ja oligi asi korras.

Seda teavad ilmselt väga vähesed, et Juhan Peegel kirjutas televisioonis 
lavastamiseks veel ühe tüki. See oli „Komplitseeritud juhtum Paju tänavas” 
ja kujutas endast kriminaallugu kolmes vaatuses. 1978. aastal Lui Puuratsi 
varjunime all kirja pandud lugu jäigi kahjuks lavastamata ja peaks varsti 
jõudma Kirjandusmuuseumi. 

Tartu ajaleht Edasi (Postimehe nimi aastatel 1948–1990) oli neil aastatel 
Eestis kindlasti kõige loetavam leht ja et 1976. aasta maikuu esimene „Tartu 
tund” oli 5. mail, mida tol ajal tähistati ajakirjanduspäevana, otsustas Eesti 
TV Tartu peatoimetus selle päeva puhul teha saate Edasist ja Edasiga. Ühiselt 
arutades leppisime kokku, et ajakirjanikust ning tema osast ühiskonnas 
räägivad lehe toimetaja Evald Tooms ja Juhan Peegel, Olev Anton lubas 
mõtiskleda maast ja mehhanisaatorist, üheks teemaks pidi olema ka ajaleht 
ja tema lugeja. Mäletan, et kui Edasi toimetuse majas saadet nii-öelda paika 
hakkasime panema, kõndis impulsiivne Evald Tooms ruumis ringi ja seletas 
õhinal, kuidas saade tema arvates kulgema peaks. Ägedalt žestiku leerides 
jõudis ta lõpuks Peegli ette: „Ja sina, Juhan, räägid siis, kuidas saada heaks 
ajakirjanikuks!” Peegel lõi otsekui lootusetust väljendades käega ja ütles 
kusagile lakke vaadates: „Oi-oi, no kes seda teab!”

1978. aasta juunis tähistas korrespondendipunktina asutatud Tartu pea-
toimetus oma 15. sünnipäeva.

Nagu niisugustel puhkudel ikka, korraldati pidu, ja loomulikult oli sinna 
kutsutud ka Juhan Peegel. Pidu oli juba üsna kenakese hoo sisse saanud, kui 
juhtusin mööduma lauast, kus koos Peegliga istusid tema õpilased ETV juht 
Enn Anupõld ja programmi peadirektor Voldemar Lindström. Üks tool oli 
seal vaba ja mind peatas Anupõld: „Kuule, ega sul tuleb ametikõrgenduse 
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puhul nüüd korralikult välja teha!” Mind oli tähtpäeva puhul viidud kommen-
taatori ametikohale ja see tähendas ka kõrgemat palka. Anupõld aga jätkas: 
„Tule istu ka siia, näed, siin kõik Juhan Peegli õpilased.” Istusin ja ütlesin 
Anupõllule: „Nojah, aga mina ei ole ju Peegli õpilane,” pöörasin siis pilgu 
Peeglile ja lisasin: „Kahjuks!” Juhan Peegel, mõnusa muigega nagu tavaliselt, 
pani käe hetkeks mu käsivarrele ja ütles vaikselt: „Õnneks ikka!”

Ega neid kordi palju olegi, kui mul Juhan Peeglit intervjueerida on tulnud. 
Esimesest oli juba juttu, viimast mäletan hoopis paremini. See oli 26. juunil 
1994, kui Tartu uuestisündinud lauluväljakul juubelipeoga tähistati 
üldlaulupidude 125. aastapäeva. Ilus soe ilm oli, seisime Tartu lauluväljaku 
tornis ja rääkisime jälle ajakirjanduse osast elus, eriti aga kultuuris. Eesti 
üldlaulupeod said ju sündida vaid tänu sellele, et ajalehed ilmusid ja rahvas 
üle maa lugeda oskas.

Hiljem kohtusin Peegliga mõned korrad Vanemuise Seltsis, mille liige ta oli, 
ja võisin siiralt ning tugevasti aplodeerida, kui talle aastal 2000 seltsi auliikme 
tunnistus üle anti. Tema oli seda väärt.

Viinakuul 1957 oli ta võidumängidest kirjutatud loo, millest eespool juttu oli, 
lõpetanud nii:

Sellepärast tahaksime küll, et need võõrsile tulijad ep oleks mitte need viimsed, 
vaid et neid tuleks siia ja et meid läheks Soomemaale palju sagedamini, kui see 
praegu pruugiks on.

Selle südame põhjast väljamineva sõbraduse ning kalli rahu soovimisega olgu 
sellel jutul ka ots.

Viimasel ajal on meid Soomemaale läinud rohkemgi, kui Juhan Peegel 
soovinud oleks, ja paljud on sinna väga kauaks jäänud. Mis teha!
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Evald Kampus

Peegli-pildist ja Peegli-leivast

2013. aastal ilmus Juhan Peegli väike vaimustav raamat „Ja ongi kogu elu”, 
alapealkirjaga „Aplikatsioonid asalea, Krati ning libaprofessoriga akadeemilisel 
foonil”. Nautisin juba seda pealkirjagi (nagu Juhan Peegli teistegi teoste 
pealkirju ja alapealkirju) selle aplikatsioon-sõna tähenduste ja tõlgenduste 
ulatusvõimalustega ning assonantsiga.

Avalugu „Akadeemik elupuulõhnalises aulas” kujutab endast ülikooli ühe 
kateedrijuhataja, professori, akadeemiku, kogu vabariigis nii nime- kui ka 
nägupidi tuntud teadlase matusetalitust.

„Kui sageli kõneldakse meil vaimsusest. See on nagu moesõnakski saanud, 
aga raske – võib-olla vist võimatugi – on sama vaimsust defineerida. Kadunud 
akadeemiku ümber oli heljunud vaimne aura, mille aluseks oli loomupärane 
intelligents ja vahetu inimlik võlu, mida ei saa õppida ega treenida. Konk reet-
semaks lugupidamiseks vormis selle vaimsuse kadunu vaieldamatu andekus, 
ahne töökus, rabavalt hea mälu ja varjatud, aga seda tugevam missioonitunne 
ja vastutus oma väikese rahva ees.

Lahkunu oli ... läbinisti päikseline mees. Tema vaimne kiirgus ja teesk-
lematu leebus olid tal aidanud üle elada kõik rasked ajad, nii ebapraktiline, 
kui ta igapäevaelus ja poliitikas oli olnudki.

Nüüd on ta siis igavesti oma ülikooli ja sadade õpilaste legend. Küllap on 
see suurim – olgugi ebaametlik – tunnustus, mida keegi võib üldse saada. 
Sest seesugune tunnustus on ju sisult surematus.

Peeti lahkumiskõnesid. 
Siis aga kostis alt saalist argiselt kindel hääl – see oli vanemõpetaja Lembit 

Alapõllu ... Alapõllu rääkis, nagu räägib noor inimene, kes on veel idealist ja 
fanaatik vanas heas tähenduses, kes pole veel õppinud haake tehes kõne-
lema.” 

Selle kõne juhtmõteteks on lühikokkuvõttes: „Rahvas võib ju väike olla, 
kuid ta keel pole seda mitte ... Teaduse objektina on ta ammendamatu ... 
Keel kannab tervet rahvuslikku kultuuri, millel on oma osa ... maa ilma-
kultuuris ... Suur teadus vajab ilmtingimata lipukandjaid. Kadunu oli just 
niisugune lipukandja ... Ta oli suureks eeskujuks kogu rahvale ... Kadunu 
näitas selgesti, et elu viib edasi julge loov vaim. Ainuke tee hoida teaduses, 
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kunstis ja ka ideoloogias taset on minna ees, jäädes seejuures lõpuni ja 
teesklematult iseendaks ... Kompromissideta ...

Meil läheb veel tükk aega, et mõista tema pärandi ulatust ja mõju teadusele 
ja kultuurile üldse.” 

Oleme me, tartlased, sellest ülikooli aulast saatnud manala teele mõndagi 
sarnast akadeemikut, kelles kõnealusel juhul pole raske ära tunda Johannes 
Voldemar Veskit. 

Meie, kes me teadsime ja tundsime Juhan Peeglit, mõistame ju hästi, et 
kõik need tema kui raamatu autori iseloomustused aulamatusel lahkunud 
akadeemiku kohta kehtivas suuresti ka tema endagi kohta, olles justkui 
omamoodi autonekroloogikski. Täpsemalt, südamesseminevamalt ja poeeti-
lisemalt meiegi Juhan Peegli kohta öelda ei oska.

Ja see Lembit Alapõllu seatud eesti keele ülistus polnud ju Juhan Peeglile 
endale mitte mingi ilus, kuid tühi deklaratsioon, vaid sajanditetaguse 
keelealuspõhjaga graniitne veendumus, millele tugines tema enda kogu tege-
vus mitmes vallas, mitte üksnes eesti keele uurijana, folkloristina, ilu kirjani-
kuna ja ajakirjanikuna, vaid ka ajakirjandusteaduse rajajana ja Õpeta jana, 
võitlejana nõukoguliku ja elu lõpul üha kollasemaks muutuva nüüdse aja-
lehenduse vastu.

Ainult et minu jaoks olid need raamatu matusekõnede iseloomustussõnad 
„läbinisti päikseline mees” ja „teesklematu leebus”, mis kehtivad täiel määral 
nii Johannes Voldemar Veski kui ka Juhan Peegli kohta, esimesel puhul 
mõistetavad, kuid teisel puhul oma tunnete pidurdusjõu poolest üle minu 
mõistuse.

Ma ju teadsin ammu-ammugi, mis ränkraske saatus Juhan Peegli peret 
tabas. Kuid ma ei söandanud temalt kunagi küsida, mismoodi ta seda kõike 
olnut väliselt niimoodi nagu rahulikult suutis taluda.

Raamatus „Otsides. Juhan Peegel. Meenutusi pikalt teelt” on juttu sellest, 
kuidas Eesti sõjaväe suurtükiväegrupis ja sellest 1940. aasta sügiseks formee-
ritud Eesti territoriaalkorpuse suurtükiväepolgus teeninud Juhan Peegel sai 
mõni päev enne sõja algust 1940. aasta juunis vend Aleksandrilt kirja. Selles 
oli juttu, kuidas nende perekond Saaremaal – isa, vend Feodor, Kaitseliidu 
kohaliku kompanii ülem, ema, vennanaine koos väikese tütrega olid küüdi-
tatud. Juhan nuttis salamisi ja ... läks halliks. Niipalju siis sellest välisest. 
(Keda võiks selline äkiline halliksminek imestama panna, neile olgu öeldud, 
et minagi läksin 44-aastasena raske operatsiooni tagajärjel ühe ööga hal-
liks.)
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Ja muidugi alles aastate pärast sai poeg teada, mis vanematega, samuti 
vendadega oli juhtunud. Üheaegselt oli Peeglite pere viis meest sattunud 
Venemaale. Isa oli surnud 1942. aasta alguses vangilaagris, vend hukatud 
Sosva vangilaagris. Ema ja vennanaise tõi Juhan pärast sõda 1946. aasta 
sügisel Kirovi oblastist asumiselt ilma igasuguste ametlike paberiteta täiesti 
imemoodi Eestisse tagasi (vennatütar oli küll natuke varem tagasi saanud). 
Teine vend langes Velikije Luki lahingus koos kümnete tuhandete kaaslastega. 
Kolmas vend sai tagasisõjateel nii Saaremaal kui ka Kuramaal haavata. 
Tervena jõudis tagasi vaid Juhan ise.

Kui paljud eestlastest Punaarmee sõdurid kasutasid võimalust sakslaste 
poolele üle tulla, siis Juhan Peegel seda ei teinud. Kuid 19. mail 1944, oma 
25. sünnipäeval, kirjutas ta Narva jõe taga oma taskuraamatusse: „Läheb 
aastaid, et kasvatada kinni südame veriseid haavu. Ennem lõpeb elu, kui 
saavutad usu, et maailmas on midagi õiget, head, ilusat.”

Kas ta ikkagi saavutas selle usu, ma ei tea.
2012. aastal ilmus Maarja Lõhmuse, Sulev Uusi ja Peeter Vihalemma 

koostatud kogumik „Alguses oli Juhan. Meenutuslood õpetaja Juhan Peeglist”. 
Selle üks tipplugusid „Peegeldus” pärineb Ülo Tuuliku suust ja sulest. Muu 
hulgas seisab seal meenutus „hilissügise varahämara novembrikuu 27. päevast 
1989 Juhan Peegliga Ahvenamaal Maarianhamina hotellis”.

„70-nene Juhan Peegel oli professor ja akadeemik ja Eesti Kirjanike Liidu 
liige tunnustatud prosaistina, ta oli populaarne ja lugupeetud kultuuriinimene, 
ümbritsetud legendaarse õppejõu sooja ja maagilise auraga. Rohkemat või 
teistsugust saatuselt tahta, saatusega pahuksis olla olnuks ülekohtune.

Kuid ometigist ja ikkagi ja väljaspool kahtlust seisvana, hoidku jumal, et 
näitlevalt-eputavalt, s.o. absoluutselt mitte juhanpeegellikult, mingi vaidlus-
tamisele mittekuuluva selge väljaütlemisega sain kuulda ühe erilisesti sisuka 
ja eduka elamise ja töö kokkuvõtet: 

„Ah, oleks pidanud elama hoopis teisiti ...”
Ning minu „Jah?” peale:
„Oleks pidanud 39-ndamal püss palges olema idapiiril ning sinna jää-

magi.” 
Ime aga on, kuidas ta suutis nii välis- kui sisetsensuuri tingimustes hiljem 

sõjast nii paeluva raamatu, nagu „Ma langesin esimesel sõjasuvel” kirjutada. 
See läks südamesse kõigile eestlastele, sõltumata poolest, millel nad ise sõda 
pidasid.
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„Ja ongi kogu elu” – raamat, fantastiline Kratt-tegelase poolest, on aga 
eelkõige nõukogude ajastu mõttetult nürimeelse superbürokraatliku aru-
andluse ja nn poliitilise kasvatuse iroonilis-mõnituslik kokkuvõte.

Ma ei tea, kas see on anekdoot või tõsilugu, kuid legend räägib, et kui 
Juhan Peegel oli kateedrijuhataja ning koostas plaane ja vajadustarbeid uueks 
aastaks, siis oli seal sõnastatud ka vajadus kateedrile sõiduauto (küllap 
Moskvitši) eraldamiseks. Möödus aasta. Ju siis keegi kuskil, võib-olla rekto-
raadis, leidis juhuslikult need paberid, mida ju tegelikult polnud kellelegi vaja, 
ja nende lõpust selle võllanaljalise autoeraldamise punkti.

***
Eespool mainitud kogumikus „Alguses oli Juhan” on ära toodud ligi poolesaja 
tema ajakirjandusüliõpilase südamesoojad kirjutised oma professorist. Tubli 
osa meenutajatest on mullegi head tuttavad, teisi, kaugeltki mitte kõiki, tean 
vaid nimepidi. Loen nende huvitavaid tekste, kuid tahaksin pisutki rohkem 
teada nende eneste kohta, oskamaks kirjutajat kirjutatuga paremini seostada. 
Ma ei tea, kes on koostatava teise kogumiku autorid. Küllap on paljud Juhan 
Peegli hästi tuntud kaasõppejõud ülikoolist. Ma ei tahaks, et kui keegi juhtub 
ka minu kirjutist lugema, oleks ta sunnitud eneselt küsima: kes see veel 
niisugune on? Sellepärast lubatagu mõni selgitav sõna enese kohta öelda. Ja 
ärgu võetagu seda oma saba kergitamisena.

Ma ei tea siiani, kas olen maa- või linnamees. Kui sa oled ikkagi sündinud 
ja kasvanud Viljandimaal Kõpu vallas kevaditi laialt üleujutava Halliste jõe 
ääres Soomaa hiigelrabade-soode ja metsade ääres 1927. aasta lõpus metsa-
vahi pojana, käinud n-ö maismaalt vaadates selle lõpus asuvas Tipu algkoolis 
ning nooruses, enne Tallinna Õpetajate Instituudi eesti keele ja kirjanduse 
õpetajana ja hiljem Tartu ülikooli eesti kirjanduse alal lõpetamist, Tihemetsa 
Metsatehnikumis metsnikuks õppimas, ning veel 60 kevadet-suve-sügist 
taevaskojalane olnud, siis on ju vist selge, et pean end rohkem maa- ja metsa-
meheks kui linlaseks.

Pole seda tundmust suutnud muuta ka sõja-aastate õpingud Viljandis 
gümnaasiumis, töö eesti keele ja kirjanduse õpetajana Tallinna Õpetajate 
Instituudis, Otepää Keskkoolis, Tartu keskkoolides, paar aastat Tartu 
ülikoolis („Eesti ja Soome kirjandus- ja kultuurisuhted”), Vanemuise teatri-
stuudiotes teatriajaloo alal, tagatipuks 1957–2000 töö Vanemuise teatris, 
põhiliselt kirjandusala juhatajana, lõpupoole välissuhete korraldajana, 
toimetaja ja nõunikuna. 
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Mõistusega võttes tuleb ennast küllap siiski linnameheks tunnistada ja 
60-aastase Tartus elamise staaži tõttu vahest koguni tohtida tartlaseks 
pidada.

Kuid seda võib küll veendunult öelda, et olen Tartus elatud elu täiel rinnal 
nautinud. Nautinud eelkõige nende inimeste pärast, kellega ühel ajal on mulle 
antud võimalus Emajõelinnas elada. Kõik need ülikooli silmapaistvad 
õppejõud, keda Juhan Peegel lugupidavalt oma sõprade ja kolleegidena on 
maininud, on minugi õpetajad, head tuttavad olnud, mõnegagi on peetud 
lähemat läbikäimist ja sõprustki, nagu Paula Palmeos, Paul Ariste, Uku 
Masing, Pent Nurmekund ja teisedki. Mulle on Juhan Peegel ise eesti murdeid 
lugenud.

Kuid suhtlemist ja läbikäimist on peale keele- ja kirjandusteadlaste, 
kirjanike, ajakirjanike, ajaloolaste, loodusteadlaste, astronoomide, arstide, 
muusika- ja teatrirahva olnud ka paljude pedagoogidega.

Kui tihti ja paljukest kokkupuutumist nendega on tegelikult olnud, on 
iseasi, kuid nende olemasolu juba üldse, nende nii vanade teoste kui ka uute 
uurimuste ja artiklite lugemine ja ettekannete kuulamine on aidanud siin 
Tartu Vaimu uhkuse ja õnnetundega kogeda.

Tartu-väärtuste hulka on minu jaoks kuulunud ka juba 19. sajandi algusest 
siin ülikoolis tegutsenud, loonud inimesed, siinne mitmekeelne kontserdi- ja 
teatritegevus.

Kaarel Irdiga olin Vanemuise teatris 29 aastat iga päev, sageli ka laupäeval 
ja pühapäeval ninapidi koos. Ta dikteeris mulle kiires tempos terve rea oma 
raamatuid ning palju artikleid ja kirju (nii et rikkusin seetõttu oma käekirja 
ära). Vahepeal pause pidades ja maailma asjadest rääkides ei ole ma tema 
suust kuulnud nõukogude värgi ülistuseks ühtki sõna. Kui ta aga oma teatri 
ja eesti asjade kaitseks ka kõige kõrgemas instantsis kõnet pidama astus ja 
kritiseerima kukkus, siis põrutas ta rusikaga vastu pulti ja lausus umbes 
sedamoodi, et mina seda nõukogude võimu 1940 siin tegin ja mul on õigus 
seda ka kritiseerida. Ja isegi Nõukogude Liidu kultuuriminister ei söandanud 
vastu piuksatada. Igatahes selle blufiga sai ta nii mõnegi asja korda.

Millegipärast jäi ta mind aga teietama kuni oma elu lõpuni. Oletan sellest 
minusse mitte just head suhtumist. Repertuaaris polnud minul suurt sõna 
kaasa rääkida. Hiljem ma taipasin kavalamaks minna. Kui ma tahtsin, et 
mingi tükk repertuaari tuleks, hakkasin ma seda Irdi silmis maha tegema. 
Üks erand on aga hästi meelde jäänud ja minu soovitus täide läinud. Ühel 
päeval helistas Ird mulle ja küsis, mida ta oma 70. aasta juubeliks peaks 
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lavastama. Siis ma soovitasin talle Juhan Peegli romaani „Ma langesin esimesel 
sõjasuvel”. Imelikul kombel polnud Ird seda veel lugenud, kuigi üldiselt oli 
tal kogu eesti kirjandus läbi loetud ja tema raamaturiiulil võis leida isegi 
veterinaariaõpiku. 

Ird võttis romaani repertuaari ja selle dramatiseeringust sai tähttükk.
1994. aastal sai minu osalusel taastatud eesti vanim selts Vanemuine, mis 

2015. aastal tähistab oma 150. aastapäeva (üldse võiks selle aasta kuulutada 
eesti seltside aastaks). Olin ka kümme aastat selle esimees. Ja siis polnud 
mõistetavalt enam mingit vaeva ega kavalust vaja, et Juhan Peegel Vanemuise 
Seltsi auliikmeks valida ning sellega seltsi väärikust tõsta.

Ei tea, kui paljudel meist on oma lemmikraamatud, mida me korduvalt 
loeme, millest ütlemisi ja väljendeid päriselusituatsioonides sobivas paigas 
pruugime, ise tihtigi unustanult või koguni teadmatagi, kust oleme need 
võtnud. Üks niisugune allikas on muidugi piibel, isegi sel juhul, kui ise seda 
polegi lugenud. Oskar Lutsu Tootsi-lugude kasutusväljendite sagedusele on 
suuresti kaasa aidanud filmiversioonide korduv näitamine.

Mind on korduvlugemisele ahvatlenud August Gailiti võrratu eesti keel 
(„Toomas Nipernaadi”, „Ekke Moor” jt). Sealjuures arvesse võttes veel seda, 
et tegemist on läti või liivi ehitusmeistri pojaga, kes alustas õpinguid läti-
keelsetes koolides ning tegutses Riias ka läti ajakirjanikuna. 

Juhan Peegel õnnitleb „Ma langesin esimesel sõjasuvel” lavastajat 70st 
Kaarel Irdi.
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Siia rubriiki kuulub ka Juhan Peegli elulooming, milles on imestamapanevalt 
teadustööde–dialektoloogia, eesti keele, rahvaluule, ajakirjanduse ja selle 
ajaloo n-ö läbikasvamine ilukirjanduslikkuse ja lausa ilukirjandusega.

Mul on jäänud niisugune tunne, et kui keegi kippus Juhan Peegli ilu-
kirjanduslikke teoseid tema kuuldes väga kiitma, ilmus ta näole kas tahtsi või 
siis iseenesest ilme à la ah mis nüüd mina! Ent minu silmis on ta hoolimata 
oma õhukesevõitu raamatutesse paigutatud proosateoste mahust üks eesti 
silmapaistvamaid suurkirjanikke.

Ega tema lugemine väga ludinal lähegi. Põrkud sageli tundmatutele murde-
sõnadele, tavasõnadest koostatud ebatavalistele ja enneolematutele liit sõna-
dele, vanakeelsetele tänapäeval naljakatele grammatilistele vormidele, mida 
150 aastat tagasi sellises koomilises kontsentratsioonis ei kohanudki. Eriti 
naljakas on tegusõna viimine saksapäraselt lause lõppu, mis omal ajal oli ju 
nagu päris reegel. Oskar Luts kirjutas eluaeg niimoodi. Kuid uusväljaannetes 
püüti teda parandada.

Erilised šedöövrid on Juhan Peegli koostatud juubelite, tähtpäevade, 
mitmesuguste ürituste pidulike saksa- ja ladinapärase kirjaviisiga kutsed. 
Need vääriksid küll eraldi väljaannet, kui neid peaks olema veel kuskil arvu-
kamalt säilinud.

Nojah, neid Peeglist üllatavaid vastupeegeldusi lugedes teed paljudel 
kordadel mingi nõksaku ja pausi ja pakud oma silmadele (nõnda palju, kui 
neid kellelgi vanas eas on järele jäänud) veelkordset ülelugemismõnu, mis 
jõuab vaat et koguni suusmaitseni, ning püüad eriti nende murdesõnade 
tähendust ära arvata, Ega enamasti ära arvagi, kuid ülihuvitav on vaadata 
nende häälikulist kaunidust kogu eesti keele ilus. Teadagi, et säärast rõõmu 
pakub ka Jaan Krossi lugemine.

Tore on maailm, milles eri keeltes on nii palju murdeid, eriti kirjakeelest 
täiesti erinevaid sõnu. Kuulame, loodetavasti kogu eesti rahvas, raadiost 
kihnu- ja mulgikeelseid raadiosaateid, vaatame võru- ja setukeelseid tele-
visioonilugusid.

1980-ndatel aastatel olid Vanemuise teatril tihedad soojad suhted 
Potsdami Hans Otto Teatriga. Viibisime kord seal koos Jaan Toomingaga 
paar kuud lavastamas ja vabal ajal sõitsime mööda Saksamaad (siis küll Saksa 
DV-d) ringi ning kuulsime eri paigus ka erinevaid murdeid. Potsdam on ju 
Preisimaa üdi ning inimesed ja keelgi on seal natuke seda vurhvi. Kuid mida 
edasi lõuna poole, seda südamlikumaks muutuvad inimesed ja muhedamaks 
keele murdedki. Olen eriti nautinud Viini rahvakeelt, Londoni kokni murrakut 
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ja USA-s 1863. aastal kodusõjas peetud Gettysburgi lahingu muuseumi giidi 
justkui ameerika keele moodi kuulduvaid seletusi.

Iga, ka kõige väiksema keele kadumine ja hääbumine vaesestab maailma. 
Issand, kaitse nii keeli kui ka murdeid, jääb ainult abitult õhata.

***
Pean ennast vist küll õigusega kõige suuremaks hapu musta leiva sööjaks 
Eestis ja küllap Euroopaski. Ja peaksin veelgi laiemas mastaabis, kui oleks 
mulle meelepärast leiba, mida süüa. Viimast korda sain sellist, oma ema 
küpsetatud leiba 65 aastat tagasi. Aga eks ma olen siis pärast üsna ersatsiga 
pidanud läbi ajama, eriti viimasel paarikümnel aastal. Ja kui ma mõnele poole 
külla lähen, siis võtan sedagi pätsi kaenlasse, sest pererahvad ise tarbivad leiba 
vaid paar viilu päevas, ja kuidas ma siis nende leiva üksinda nahka pistan!

Juhan Peegli loominguleiva, noorusajakodu mälestusteleiva n-ö söömine 
oleks nagu enne Sangaste rukkisordi levimist kasvatatud peeneteralisest 
rukkist (kuulu järgi olevat see veel maitsvam olnud), sirbiga lõigatud, parsil 
suitsus kuivatatud, pärast rehe all rabatud, tuuleveskis jahvatatud, leivamõhes 
kergitatud ja natuke juba okslikuks kulunud söögilaual pühalik-pidulikult 
tükihaaval maitsmine. Ja selle juurde kuuluksid nagu pere ja naabritega 
juhtunud naljalood, kuid ka nii mõisas kui ka kodus kogetud näguripäevad, 
kaotused ja õnnestumised, üle kõige meeli kuldamas ühine kodutunne.

Praegu on poes valida küll vist paarikümne leivasordi vahel, mida söan-
datakse koguni kutsuda rukki- või mustaks leivaks. Miks, on arusaamatu, 
kuna nendes pärisleiva veidrusvariatsioonides on igasuguste muude peente 
jahude, siirupite ja viirupite hulgas kõige vähem just seda rukkijahu ja must 
värv saavutatakse vist värvimise teel. Aga ju siis uute sugupõlvede sööjatele 
see meeldib.

Sedasamast segu ja tegu kipuvad olema ka internatsionaalne kõige 
rämedam kommerts- ja moekunst, muusika, kujutavaks kunstiks nimetatav 
nähtus ja mõneti kirjanduski. Kuid miljardid „söövad” seda mõnuga.

Ent lohutav on olnud elada ja olla veel sellises maailmas, kus on olemas 
Juhan Peegli vääriskeelne, võlusõnaline, loodusülistuslik, ülevinimlik, huu-
moriallvooluline mehine ürgeestilik päriskunstileib.
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Ülo Tonts

Kirjutada või jätta kirjutama?

Kiri ettepanekuga Juhan Peeglit meelde tuletada tegi meele mõistagi 
rõõmsaks. Võimalus rääkida heast inimesest ja meenutada midagi, mis elatud 
ajas väärtuslikku tehtud ja olnud on. Ka tulevane Peegli-raamatu pealkiri 
inspireeris. Juhani nimetamisega oleks nagu midagi eriti olulist meelde 
tuletatud ja ära üteldud – kuidas ja kellena inimene maailmaga suhtles, kes 
ta oli.

Kahtlused tulid muidugi ka. Tuttavad olime päris pikka aega, puuteid ja 
kontakte oli omajagu, otseseid ja kaudsemaid – inimene ja inimene, lugeja ja 
kirjanik, arvustaja ja kirjanik ning seda rida saab jätkata. Jagub mul aga kirja-
panemiseks ainet? Mäletan näiteks selgesti, peaaegu et näen seda halli hämarat 
sügishommikut, kui liinibussis istmenaabriteks sattunutena Tartust Tallinna 
sõitma hakkasime. Kolm tundi kahekesi kõrvuti ning juttu meil kindlasti 
jätkus. Aga millest me rääkisime ja mis aasta see oli? Viiteid mälus küll on. 
Meeles on, et kohe pika istumise alguses linna piiril Tähtverest läbi sõites 
hakkas Juhan rääkima selle paigaga seotud sõdurimälestusi. 1940. aasta, eesti 
sõduri kokkupuuted okupeeriva riigi sõjaväega, millest meenutuses värvikad 
olmeseigad esile tõusid ja kuulajale meelde jäänud on. Oleks nagu selge viide, 
et too sõit ja kõnelus ei saanud toimuda enne 1979. aasta sügist – „Ma 
langesin esimesel sõjasuvel” pidi juba ilmunud ja päevakorral olema, ka 
romaani instseneering esietendus Vanemuises juba septembri algul 1979. Ei 
pea siis uskuma, et Juhani tookordsed meenutused oma sõdurielust Täht-
verega seotud kasarmupiltidega piirdusid, aga mälust ei ole rohkem midagi 
võtta.

Mälu ütleb, et kunagi üheksakümnendatel olime Reet Krusteniga mõle-
mad külalistena Kaunase puiesteel Peeglite kodus, aga kirjapanemiseks 
vajalikku konkreetsust selle teadmise tagant enam ei leia. Ei oska ka ütelda, 
millal ja kuidas Juhani abikaasaga tuttavaks saime. Kokku puutusime päris 
sageli aga juba sellepärast, et elasime kõik Annelinnas. See sõbralik ja avatud 
inimene on aina selgesti meeles ja vaimusilmas nähtaval.

Mais 1999 tähistati Toomel ülikooli ajaloo muuseumis Juhani 80. 
sünnipäeva. Küllap see oli kõige külalisterohkem ja nooruslikum kokkutulek, 
millest selles pidulikus paigas osa võtnud olen. Palju tuntud inimesi ja päris 
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palju tuttavaid nende hulgas, aga konkreetsust sellel pildireal mälus enam ei 
ole.

Kirjutada või jätta kirjutamata?
Vastata aitas Juhan Peegli õpilaste kirjutatud mälestusteraamatu „Alguses 

oli Juhan” lugemine. Sain sealt kinnitust oma ammusele aimavale ära-
tundmisele, et olen ka ise arvustajana seotud olnud selle kultuuriväljaga, mis 
eesti ajakirjanduses eelmise sajandi viiekümnendate lõpust kujunema hakkas 
ja toimis ning mille oluliseks käivitavaks ja vormivaks jõuks oli ajakirjanike 
koolitaja Juhan Peegel. Sulaaeg toimis, kunstikultuur muutus jälle inimese-
keskseks. Noorel pedagoogist filoloogil, kes ma tookord olin, tekkis kiusatus 
hakata sõna sekka ütlema. Just tolle 1950-ndate lõpul alanud sekku mis-
kogemuse põhjal olen väga nõus Kai Maraniga, kes hindab Peeglit mitme 
põlvkonna rahvusteadlike ajakirjanike kasvatajana („Alguses oli Juhan”, 
lk 123), nagu ka Riina Mägiga, kes sealsamas (lk 127) meelde tuletab, kui 
oluliseks Peegel pidas, et eriti väikse rahva puhul on ajakirjandus eelkõige 
kultuurinähtus.

Arvustajana suhtlesin läinud sajandi viiekümnendate lõpust töiselt Peegli 
koolist tulnud ajakirjanikega. Kõhklemata ütlen, et tollane ajakirjandus pidas 
kunstikultuuri ühiskonna koostoimimises oluliseks, selle kultuuri rahvus-
likkust väärtustati eriti. Kui oma kriitikutegevuse algusse tagasi lähen, tuleb 
kohe meelde Edasi kultuuritoimetaja August Luur Peegli õpilaste esimesest 
lennust, kes sai ajakirjanikudiplomi aastal 1957. Eriti kunstilembene noor 
toimetaja julgustas noort õpetajat arvustajana kätt proovima ja nii see läks. 
Kirjutati häid raamatuid, teater näitas oma suutlikkust.

Tollesse kirjandusega lähemaid suhteid otsiva õpetaja aega viiekümnendate 
teisel poolel jääb ka meie esimene otsekontakt ja tuttavakssaamine. Sündmus 
ise oli argine ja töine. Ülikooliinimesed käisid Tartu koolides tunde kuulamas, 
eesti filoloogid külastasid eesti keele ja kirjanduse tunde. Kontrollimiseks 
nimetada seda ei taha ja ei ole ka põhjust, mingeid ütlemisi ega pahandusi ei 
mäleta – neid ei olnud. Ühel 1957. aasta talvisel hommikul tutvustas Tartu 
II Keskkooli õppealajuhataja mind noore sõbraliku olemisega mehega, kes 
õpetajaga koos kohe algavasse kirjandustundi tuli. Juhan Peeglit muidugi 
teadsin, aga tuttavad me ei olnud. Mälu ütleb, et tegemist oli abituuriumiklassiga 
ja päevakorras oli midagi saaremaalist – mine võta kinni, oli see Hint, 
Vaarandi või Smuul. Programmis olid nad kõik ning lugejana olin kõigiga 
heades suhetes. Õpetajatöö meeldis ja küllap laabus ka see hommikune 
kõnelus. Kuigi palju aega külalise muljete ärakuulamiseks olla ei saanud, aga 
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midagi minu jaoks meeldivat nendesse minutitesse pidi mahtuma. Kuidas 
muidu seletada, et just see kontakt teiste taoliste hulgas omaette meeles 
püsinud on?

Toda nüüdseks juba rohkem kui poole aastasaja kaugusele jäänud 
hommikutundi meelde tuletama julgustab küllap ka see, et kirjanik Peegliga 
– mõtlen tema proosat – alati heades suhetes olen olnud, nii lugejana kui 
arvustajana. Kui hästi lühidalt seletada: väärtussüsteemid on sobinud. Muust 
selgemini mäletan romaani „Ma langesin esimesel sõjasuvel” tulekut ja 
vastuvõtmist. Muljet romaanist võimendas selle instseneering Vanemuise 
laval, millele ka teatri kunstinõukogu liikmena ja teatrist kirjutava inimesena 
kaasa elada sain.

Et Juhan Peegli romaani ilmumine ja Kaarel Irdi 70. sünnipäev ajas 
kohakuti sattusid, oli muidugi juhus, aga niisugune, mille üle tagasivaateski 
rõõmu tunda võib. Eesti ühiskonda muutnud avalikustamine, mida on ka 
sotsiaalseks mäluteraapiaks nimetatud, ennetas poliitilises elus toimuvat ja 
andis endast selgesti märku kaheksakümnendate algusest peale („Eesti 
kirjanduslugu”, 2001, lk 587). Oluline roll selles arengus oli Peegli romaanil 
„Ma langesin esimesel sõjasuvel”, mis ilmus juba aastal 1979 ja rääkis 
sündmustest, mida pikka aega vaikides meeles peetud oli. Ei olnud siis 
hoopiski juhus, et oma juubelit tähistava lavastuse jaoks kirjanduslikku alust 
otsiva K. Irdi pilk Peegli uuel romaanil peatus ja selle külge kõvasti kinni 
jäi. Juubelilavastuseks oli vaja eesti kirjaniku niisugust uut teost, „millel on 
otsene sõnaselge poliitiline programm” (K. Ird, „Per aspera ad astra”, 1984, 
lk 239).

Instseneeringu tellis Ird Mati Undilt, kes Vanemuiset selles rollis varemgi 
kordaläinult aidanud oli. Unt kirjutas teatriteksti, aga Ird tunnistas, et ei oska 
seda lavastada, ja instseneeris ise. Esietendus toimus juubelipäeval nagu 
plaanitud, aga lavastaja ei olnud ajakitsikuses tehtud töö tulemusega kaugeltki 
rahul. Esietendusele järgnenud juubelipeolt on meeles Irdi võidurõõmus, kuid 
enesekriitiline repliik kunstinõukogu liikmele, kellele asja pikemalt seletama 
ei pidanud: töö lavastusega läheb edasi!

See hetk ja ütlemine on lausa pildiliselt meeles püsinud. Sattusime saginas 
ühel teatrimaja trepil vastamisi: mina lähen alla, Ird liigub ülespoole. Mälul 
on oma saladused, võib kujutleda, missugune oli meeleolu, kuidas need sajad 
inimesed end Juhan Peegli käega kirjapandud tõehetkede üheskoos läbielamise 
järel tundsid.
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Juba esietendunud lavastusega tegigi Kaarel Ird veel tublisti tööd, paran-
das ja viimistles. Laval vaatajate ees jätkati alles novembri keskpaigas. „Ma 
langesin esimesel sõjasuvel” püsis mängukavas 1982. aastani, seda esitati 
täissaalide ees. Vaatajaid kogunes umbkaudu 30 000. Tunnen aina rõõmu, 
et kirjaniku ja teatri kordaminekule kaasa elada sain ja sellest ka kirjutasin. 
Kirjanik ja tema raamat tõusevad selles teatriarvustuses nähtavalt esiplaanile: 
„Raske on kujutleda lavastuse jaoks paremat reklaami ja soovitust, kui seda 
on antud juhul J. Peegli romaan”. Etendustel kogetu kinnitas, et seletusi ei 
olnud vaja, aga mõistagi oli meeldiv toimuva tähendust meelde tuletada: 
„Valiku põhikriteeriumiks oli J. Peegli romaani kätketud ajaloolise ja sotsiaalse 
tõe tavatu tähendusrikkus” („Sotsiaalselt kaalukas lavastus” – Rahva Hääl 
13. I 1980).

Ülo Tonts (paremal) Edasi kirjandustunnis Aira Kaaluga. Kuulamas Milvi 
Seping ja Ain Kaalep.
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Tullio Ilomets

Ka tuhnusest võib tulu tõusta...

Ma ei mäleta enam hästi, millal ma Juhaniga tuttavaks sain. Aga kindlasti ei 
saanud see olla varem minu abiellumisest Helju Rajandoga, kes oli juba 1954. 
aasta septembrist soome-ugri keelte kateedri juhataja professor Paul Ariste 
juures vanemlaborandi ametis. Juhan Peeglist olin kuulnud küll kui andekast 
kirjamehest, kes õppejõuna tegutses eesti keele kateedris, näinud teda ilmselt 
ka, aga isiklikult ei tundnud. Arvan, et tutvumine võis juhtuda tõenäoliselt 
1959. aastal. Filoloogidel oli rohkesti mitmesuguseid, nii ametlikke, selts-
kondlikke, ühiskondlik-harivaid kui ka muid ettevõtmisi, millele ka mitte-
filoloogist abikaasat võis, või oli soovitav, kaasa võtta. Eks siis seal, kahe 
kateedri mingil ühisel koosviibimisel millalgi ma Juhanit tundma saingi. Üks 
võimalus oli 1959. aasta 3. jaanuari nääri pidu, mille toimu misest andis teada 
Juhani kirjas ja kujun duses toimetatud 1958. aasta 22. jõulukuu päeval 
ilmunud Perno Posti mees ehk Näd dali leht nr 52.

Selgus kohe, et meil oli Juhaniga 
ka midagi ühist. Nimelt olime 
sõja ajal sõja väes sama poole peal 
olnud. Aga see selleks. 

Juhaniga kohtusin ma tihti 
filoloogide selts kond likel koos-
viibimistel, sünni päevadel, 
kaitsmis pidudel, loodusesse 
välja  sõitudel jm. Mõnikord ka 
üli kooli ajalehe toimetuses. 
Kohviku kohtumisi ei olnud, sest 
mina kohvikus ei käinud. Oli ka 
pere kondlikku läbi käimist. Oma-
vahelist juttu ja arutamist jätkus 
meil Juhaniga alati küllaga. Sai 
nalja ja naeru. Aga oli ka tõsi-
semat ja asja likumat. Kuidas 
kunagi nende pikkade aasta-
kümnete jooksul.
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Mis mees Juhan oli?
Juhan oli õppejõud ja teadlane, professor ja akadeemik, ajakirjanik ja 

kirjanik. 
Juhanil oli eriline anne (mitte ainult) stagnaaja argielu ja bürokraatia 

tobedusi humoorikalt niimoodi esitada ja naeruvääristada, et keegi, ka tsensor 
ei saanud külge hakata. Eks ta oskas ka ridade vahele midagi sokutada.

Juhan oli heatahtlik satiirik, romantiline realist ja ka tahedate, õpetlike 
lugude kirjutaja. Juhani jumalanna oli Eesti Keel, keda-mida ta sügavalt austas 
ja ustavalt teenis. Juhan oli akadeemilises elus oma ala edasiarendaja ja 
sihikindel suuna näitaja.

Juhan oli Õpetaja selle sõna kõige paremas ja auväärsemas tähenduses.
Juhan oli kateedrijuhataja, ülikooli õpetatud nõukogu liige, teaduskonna 

dekaan ja kindlasti veel midagi, mis kohe meelde ei tule.
Juhanilt kui ülemuselt pärineb ta kuulus kogemuslik seisukoht, mille ta 

on ühes oma raamatuski ära trükkinud, et „ka tuhnusest võib tulu tõusta, kui 
kaks kõva meest kõrval on”. Kehtib siiamaani. Ja leiab rakendamist.

Juhan tundis inimesi ja oskas neile läheneda, nad ära kuulata ja neile nõu 
anda, mis oli eriti oluline tudengirahvaga läbikäimisel.

Juhan võis ajada õiget juttu, kõverat juttu, ümmargust juttu, tarka juttu 
ja ka lorijuttu. Lorijutu ajamise ja krõbedavõitu anekdoodi rääkimise peale 
oli ta – kitsamas seltskonnas – meister. 

Juhan oli solidaarne seltskonnainimene ja ei ütelnud vajaduse korral ära 
ka karastusjookidest, nagu seda on jumalavilja hele või tammevaadi tume.

Juhan oli seltskondlik, vaimukas, sõnaosav, rahuliku lahke meele, opti-
mistliku loomu ja kaasatundva südamega tark ja õpetatud, tõene Eestimaa 
vaimuga Saaremaa mees. 

Juhan oli täitsamees!

Helju Rajandol, kes nelikümmend viis aastat oli ametis soome-ugri keelte 
kateedris-õppetoolis ja hästi tundis Juhanit, on siiani säilinud mapitäis Juhani 
juhuloomingut, mis omal ajal avalikustatud osas piirdus leviku mõttes ainult 
kahe sõsar(vennas)kateedriga.

Ajaliselt kuulub kõige vanem kirjatükk Nikita Sergejevitš Hruštšovi 
võimuloleku sulaaega. Ülejäänud kirjas ja pildis olev pärineb usutavasti 
Leonid Iljitš Brežnevi valitsemise hiilgepäevilt.

Alljärgnevalt siis näiteid Helju mapi sisust, mis Juhanile iseloomulikus, 
juhanlikus stiilis paberile kirjutatud või joonistatud on.
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19. mail 2001. Juhani kõrval Maarja Lõh-
mus, Epp Lauk, Sulev Uus, Kat rin Lendok 
ja Halliki Harro-Loit.

Teel ülikooli ajaloo muuseumi valgesse 
saali 80. juubelile koos Valve-Liivi

 ja Peet-Henn Kingi sepaga.

Osakonna päeval 22. mail 1998 koos kolleegide ja vi-
listlastega. Eesreas Varje Sootak, Epp Lauk, Jaana Pad-
rik, Juhan Peegel, Reet Saar (Rihvk), Merike Pitk, Maar ja 
Lõhmus (Pärl), Eve Rohtla (Ant). Teises reas Mati Mää rits, 
Peeter Viha lemm, Aune Unt (Nuiamägi), Aime Jõgi, Ain 
Saarna, Sulev Uus, Rein Raudvere ja Riina Mägi (Vilu).
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Viimsel sõidul kodukandis venna-
tütre Elvi Vaheri ning õepoegade 
Temmu ja Ivo Lin naga viimase ko-
dus Laasu talus Muhumaal.

Juhan Peegli sünnipäev Kau-
nase puiesteel mais 2005. 
Tema kõrval istuvad Marju 
Lauristin ja Peeter Viha lemm, 
seisavad Sulev Uus, Anu Pal-
las ja Katrin Lendok.

Ringhäälingumuuseumis 10. ap-
rillil 2003. Eesreas Silvia Karro, 
Juhan Peegel, Tiia Palmaru. Taga-
reas Tiit Kasemetsa, Jaan Ruus, 
Valdo Pandi kuju, Aune Unt, Epp 
Lauk, Pille-Riin Purje, Mari Ta-
rand, Urmas Loit ja Hillar Peets.
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Juhan Peegli lood, mida ta oli Saaremaalt kirja teel saatnud, lõbustamaks 
eesti keele eksaminaatoreid nende raskes töös.

Osiliana 
ehk
imetabased lood, mis Peegli Juhan´iga 1971. a. augustikuus Saaremaal juhtunuda või 
mis ta sealsamas kuulnud, kõik tema enese poolt ligimestele õpetuseks kirja pandud.

Esimene lugu
Saaremaal on teatavasti jõle palju angerjaid – rohkem kui püüdjaid. Üldiselt on teada 
seegi, et augustikuul tulevad nad maale herneid otsima. See sünnib öösiti, kui kuu paistab 
(muidu nad ep näe herneid) ja kaste on maas.

Aga lugu on praegu nii, et kolhoosid enam herneid ep kasvata: on vähetasuv ja 
töömahukas kultuur. Aga angerjad seda ei arvesta, vaid ürginstinkt ajab neid ikka maale 
herneid otsima.

Sestap siis ongi angerjaid nüüd nähtud sabaotsal seisvat – gastronoomia kaupluse 
vitriini taga vahtimas Bulgaariast imporditud rohelise herne purke. Seisavad seal kuuvalgel 
ööl, kui kaste maas. Vesitsevi sui. 

Niimoodi on neid kerge tabada. Ühel niisugusel ööl võtsin ma Kingissepas endisel 
Lossi uulitsal poe ees kinni nelikümmend kaheksa suurt ja neliteist pisikest angerjat.

See lugu on täitsa tõsi.
Kõik nad olid….uduangerjad.

Neljas lugu
Kui ma meres suplemas olin, tõusis minu ees lainetest mereneitsi ja pilgutas mulle 
silma.

„Hm” ütlesin ma, „ära plaksuta siin midagi oma värvitud ripsmeid. Sekspommiks 
oled sa kuidagi liiga niru.”

„Sa oled elav näide selle kohta, et inimlikul totrusel pole piire,” vastas mereneitsi 
rahulikult. „Sinusugune vana ja mõõtmatult loll olevus ei tohiks enam merevett 
reostada.” 

„Kuidas sa julged niiviisi rääkida?” pahandasin mina, „võib-olla on mu hing väga 
noor.”

„Oma tühipalja hinge võid sisse soolata!” käratas mereneitsi ja lõi mulle sabaga silmade 
vahele.

Kõva löök oli.
Kukkusin tagurpidi vette ja pidin uimasest peast vaata et ära uppuma.
Pea kumiseb veel siiani. Teised ütlevad, et ma olevat pisut imelikuks jäänud. Viimane 

väide on täitsa tõsi.

Viies lugu
Kui ma merre suplema läksin, tundsin äkki, et midagi mu vasaku jalatalla all liigutab. 
Kobasin – ja pihku hakkas noor lestapoeg.

„Noh lapsuke, kes sind nõnda põhja on surunud” küsisin mina.
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„Olen põhjas, aga pilk on mul kõrgustes”, piiksus noor lest (lestal on silmad tõepoolest 
ülespoole), „mind surus põhja Helju Rajando.”

Jäin talle mõistmatult otsa vaatama.
„Käisin Tartus vastuvõtueksamitel ja põrusin läbi,” selgitas noor lest ja vulpsas mu 

sõrmede vahelt merre tagasi.
Siis tundsin, et mu parema jala talla all midagi kõpitseb. Kobisin käega – aga jälle 

lest, aga veelgi rääbakam. Vastu valget vaadates paistsid ta luud läbi vaevatud naha nagu 
katedraali akna raamistik. 

„Käisid kah Tartus sisseastumiseksamitel?” küsisin mina. „Jah” lalises lest, „sattusin 
Reet Kasiku kätte…”

Lasksin vaese ärapiinatud kalakese vette tagasi.
Paar sammu edasi astunud, tundsin, et midagi põkkab hooga vastu mu naba. Rabasin 

käega ja pihku jäi – punaste uimedega särg.
„Kuhu sa uljaspea põrutad?”
„Tulen aga Tartust, sain aga sisse, elagu Valve Kingisepp ja nullkursus!” lällas särg 

ja kadus pärast hoogsat hüpet vette.
See on täitsa tõesti sündinud lugu. Need ei olnud udulestad ega see viimane mitte 

udusärg. Nii et võib uskuda küll.

Juhan Peegli üllitisi ametiühingule

Ühe a/ü liikme

OOD AMETIÜHINGULE

Süda, kuis sa ruttu tõused, Sinu rinnal olen hingand, Oh, ei jõua iial öelda,
rinnus kuumalt tuksuma, kui ma Tartu astusin,  selts, kuis täidad südame!
kui su nime suhu võtan sulle maksu olen maksnud Sinu ridades ma olla
minu amet´ühing sa!  ise rõõmul hõiskasin.  tahan viimse otsani.
Head olen näind ja paha, Ainust pisar´t pole näinud Naise kombel mind sa oota
mõnda jõudnud kaota; -  minu laugel hiilgamas, palgapäeval tulemas.
mõnda elus jätta maha –  amet´ühing , kui ma kukrut Minu ühing ja mu süda – 
sind ei iial unusta!  sulle olen kergitand.  kes neid jõuaks lahuta!

Viisil: Õrn ööbik kussa litsud nüüd
1.     2.
Oh Helju, kuhu ruttad Sa   Ei kateedris taha istuda
Nii külmal talvekuul?    Ma külmal talvekuul,
Kas kateedris valjust´ rääkima   Kui radiaator kütmata
Saab Sinu armas huul?   Ja aknast puhub tuul – 
Või masinkirja tippida   Ma maksu pean korjama,
Sa võtad valgel käel,    Sest selleks aeg on käe:
Kui ülemus on silma all   Tee lahti heldelt tengelpung,
Seal julmuses ja väes?    Lao rublad letile!
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3.     4.
Kõik teised armsast´ maksavad,   Oh, häbi sulle, vana nui,
Ei tüli nendel eal,    Ja kahju Heljust on,
Üks vanamees on hulga seas,   Sest sinuga peab kemplema
Kes mokad viltu veab.    See vaga, kena tui.
Ta omaette poriseb,    Ja oma närve rikkuma,
Kui maksu maksma peab   Mis niigi krussis on – 
Ja kop´kaid näpus veeretab   Me kõigi põlgtus sellele,
Just ahnepäitsu moel.    Kel peas vaid rumal jonn.

5.
Kui aga saabub pime öö  Siis unenäos ilusas
Ja kõik on uinumas   See vana känd ta ees
Ja Heljul lõppend raske töö,  Ning maksab makse vagaselt
Jäänd rahus magama,   Just nagu õige mees.

Juhani täiskirjutatud ja -joonistatud paberite seas oli ka üks masinakirjas näidendi 
käsikiri, pealkirjaga „Ametiühing abistab kõiki”, mille lilla kiri juba tuhmuma oli 
hakanud. Ruumipuudusel esitame näitemängust ainult koori algus- ja lõpulaulu ning 
peategelase dotsent Muhu lõppetteaste. Näidendi iva seondub aruande kirju ta-
misega.

Koor (Viisil „Sinu ilusad sinised silmad…)
Kõik elu, kõik ilu, kõik valu  Siis ametiühing mul abiks – 
Ja teadus on laenete mäng,  Ta juhib ja annab mul nõu.
Kui raskust ma enam ei talu,  Sest talle kuulub mu kiitus,
Kui hinges mul valdamas äng,  Tal kirgliselt tuksub mu põu.

Muhk: Ma juba tunnen, kuidas uus energia mulinal minu soontesse voolama hakkab! Küll on tore, 
et mind ootab pingeline puhkus! Aitäh, ametiühing, abi eest! Ma tõotan, et ma teen aruande ilusasti 
ära ja (vaiksemalt) et ma liikmemaksu kohe ära maksan. Elagu ametiühing! Ikka aktiivselt!

Koor
Me teeme loole lõpetust  Me tõstame nüüd rõõmsalt healt
Ja võtke kuulda õpetust:  siitsamast näitelava pealt.
Me kollektiivil kõva jõud,  Ja kõvast kõlab meie hüüd:
Käepärast ikka hüva nõu.  Oh austa sa me a-d ja ü-d!

Näitemängu etendati oma inimestest osatäitjatega minu mäletamist mööda ainult 
üks kord. Majanduslikult rohkem ei tasunud, sest V. Pall esitas omapoolse hono-
rarinõudmise.

H. Rajando. 
Palun võtta arvesse, et Peegli töö on kirjutatud minu pastakaga ja honorarist saan mina 

15 %. 
Allkiri: V. Pall 
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Pastakad olid tol ajal väga defitsiitsed kirjutusvahendid. Korralikke saadi 
ainult välismaalt, kui keegi sealt tõi. Nii et Valdek Palli nõudmine oli ajastut 
arvestades igati õigustatud, kui Juhan selle näitemängu paberile panemisega 
tema välismaise pastaka tilgatumaks tühjendas.

Koomiksi 
pea tege lane 
on kolleeg 
Jaak Peebo.
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Eeri Kukk 

Jalutuskäigud Juhaniga botaanikaaias

Meie esimesest koosistumisest, jalad ühise laua all, on nii palju aega möödas, 
et seda ei mäletagi enam. See sai toimuda ühes kahest, kas Werneris või 
ülikooli kohviku rõdusaalis kohvitassi taga. „Siduvaks lüliks” oli hea sõber ja 
mõttekaaslane Eduard Vääri, vestluse sisuks nagu ikka maailma parandamine 
ja igaühe päevateemad, Juhan põhiliselt küsimustega vestlust suunamas ja 
aeg-ajalt oma muheda huumoriga ka kaaslaste juttu täiendamas. Vist juba 
esimesel kohtumisel tuli ilmsiks, et olen Võru murde rääkija, ja edaspidi ka 
kahekesi lauas olles oli murdekeele teema varnast võtta. Enamasti aga alustas 
J. P. lauda istudes vestlust küsimusega: „Millega sa nüüd tegeled?”. Juhan ja 
Ets vanade tuttavatena ja sama teaduskonna inimestena sinatasid teineteist, 
mina veidi noorema ja võõramana aga kasutasin vestluses Juhaniga teie-vormi. 
Selle olukorra lõpetas ta üsna kiiresti, öeldes, et me oleme kolleegid ja sama 
peremeest teenides ei maksa peenutseda. Saanud teada, et minu töökoht on 
botaanikaaias, oli ta valmis igal kevadel aeda tulema, et kevadist looduse 
tärkamist nautida. Esimesel kevadel ta küll muretses, et ega ta mu aega 
kuritarvita, kuid hilisemad külastused kujunesid meile mõlemale elamuseks, 
sest suvistelt tudengite praktikareisudelt kaasatoodud lillesibulatele ja 
-juurikatele lisandusid muljed kusagilt „ühe kuuendiku planeedi” avarustest. 
Minu kateedri juhatajal oli oma alluvate tegevuse organiseerimisel omapärane 
komme. Igal õppejõul oli küll mõni või mõned kindlad loengud, kuid oli ka 
selliseid, mis külakorda käisid ja mida ta alluvate vahel aeg- ajalt ümber jagas. 
Kui said koormusse uue loengu, võttis algul küll kiruma, kuid endale ainet 
selgeks tegemata ei saanud ju tudengite ette minna. Tahes-tahtmata aga 
laienes niimoodi silmaring. 

Ka nõukogude ajal oli võimalus teenida palgalisa ( ja saada lisatööd) ning 
hankida kateedrile lepingute abil vajalikke rublasid. Nüüdisajal on selle 
tegevuse nimetuseks osalemine projektides. Tolleaegse Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia õppejõu Aleksander Maastikuga leidsime lepingute rahastajad, 
teemaks toiduainetetööstuse ning liha- ja piimatööstuse ministeeriumidele 
alluvate ettevõtete reovete puhastamine. Mitmeks aastaks jagus tööd nii minu 
mõneinimeselisele algoloogia õppelaboratooriumi rahvale kui ka mitmele 
vanema kursuse tudengile. Eriti viimaste jaoks tuli leida sobivad raamid 
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süvendatud õppetööks. Ja ennäe, saimegi kõrgema ja keskerihariduse vaba-
riiklikult komiteelt loa hakata erandkorras ette valmistama sanitaar hüdro-
biolooge. See oli midagi ennekuulmatut, sest üleliidulistes kõrgkoolide norma-
tiivaktides ning Moskva ja Leningradi ülikoolides sellist eriala nimetust nagu 
sanitaarhüdrobioloogia ei olnud. Kiirkorras tuli paberile panna paku tavate 
ainete nimestik, teha programmid ja leida lektorid. Paar-kolm ainet aga jäigi 
sobivate õppejõududega katmata ning need lisandusid minu koor musele. Eks 
needsamad probleemid olid vestlusaineks ka sõprade ringis kohvikulaua taga 
ning ühel kevadel, vist maikuus, küsis Juhan minult, kas tuleksin ajakirjandus-
tudengitega kaasa Vellaverre ja räägiksin üliõpilastele asjadest, millest olime 
põgusalt kohvikus vestelnud. Väljasõidu koht oli mulle juba üliõpilasaastatest 
ja sealkandis talviti ettevõetud suusasõitudest tuttav ning vestlus saigi teoks. 
Nagu tollel ajal reegliks oli, sai näiteid elust tuua vaid välismaalt. Muu jutu 
hulgas tsiteerisin kuulsat Kesk-Euroopa järvede ja jõgede uurijat prof A. Thie-
nemanni, kes ühel nõupidamisel olla öelnud: „... kui räägitakse meie ilusast 
Reini jõest, et see on muutunud Euroopa pissikraaviks, siis on see väljendus 
küll kõike muud kui akadeemiline ja salonglik, kuid olukord sellest hoolimata 
veel vähem akadeemiline ja salonglik”. See ja teised näited „kapitalistliku” 
maailma järvede ja jõgede halvast olukorrast tingisid küsimuse, kuidas on 
olukord meil. Ausalt sain ainult ühtmoodi vastata: sama hull või kohati isegi 
kordi hullem, isegi sellest valjult rääkimine võib rääkija tervist kahjustada. 
Naeru kui palju ja sealsamas küsis J. P. üliõpilastelt, mida nad arvavad sellest, 
et paluksime selle mehe meile lugema loenguid keskkonna- ja looduskaitsest. 
Sügiseks oligi tema allkirjaga ettepanek minu ülemuse laual. 

Kahjuks ei ole ma pidanud igapäevase tegevuse kohta päevikut, selle tõttu 
ei julge ka kinnitada, millisel kevadel hankis Juhan mu loengutest osavõtjatele 
bussi, et sõita minu valitud, loenguid illustreerivasse piirkonda. Olin seoses 
katsetega mahajäetud karjääre rekultiveerida korduvalt külastanud Sirgala 
põlevkivikarjääri ning otsustasin ajakirjandusüliõpilased just sinna viia. 
Rahulolu oli vist mõlemapoolne. Suurem osa tudengitest nägi maapealset 
kuumaastikku tõenäoliselt esimest ( ja mõni küllap ka viimast korda). Minule 
aga oli meeldivaks üllatuseks ühe noormehe hüüd keset katseala: „Õpetaja, 
tulge vaatama, meie leidsime kuldkinga!”. Teadsin, et seeme oli umbes kilo-
meetri kauguselt uuele kasvukohale lennanud, ja hilisem uurimine näitas, et 
terased tulevased ajakirjanikud olid üles leidnud ühe vähestest kuldkinga 
kasvukohtadest taasmetsastamise katsealal. Kuivõrd taimedel polnud veel 
õisi, avaldas mulle eriti muljet, et teise eriala tudeng tundis taime ära ka 
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lehtede põhjal. Kuldking ja kõik teised meil looduses kasvavad käpalised on 
teatavasti looduskaitse all. Teemakohased muljed ja lisapildid loengutel 
kuuldule missugused! Tagasiside sõidust jõudis minuni ka Juhani kaudu ning 
tema meelest läinud päev igati asja ette. 

Keskkonna- ja looduskaitsekursus lõppes arvestusega ja kokkuleppel 
Juhaniga tuli arvestuse saamiseks kirjutada minu pakutud teemal mõnelehe-
küljeline jutuke, mida ta pärast arvestuse sissekirjutamist aeg-ajalt tutvumiseks 
küsis. Meie hinnangud olid seinast seina, mõni töö pani kulmu kortsutama, 
mõni aga andis peaaegu essee mõõdu välja. 

Juhani ühiskondlike kohustuste hulka kuulus TRÜ eetikakomisjoni 
juhtimine. Mingil ajavahemikul esindasin mina seal oma teaduskonda. Praegu 
ei meenu midagi eriti skandaalset, mida seal arutatud sai. Komisjon käis koos 
üsna hõredalt ja mulle jäi mulje, et ega Juhanilegi teiste inimeste mustas pesus 
sorimine eriti meeltmööda asi polnud.

Korra kohtusime juhuslikult ka väljaspool Tartut. See juhtus 22. aprillil 
1992. aastal Helsingis, ülikoolirahvale tuttavas Vironkatu ööbimiskohas. 
Eelmise aasta augustis olin koos Soome kolleegidega teinud kuuajalise sõidu 
Lapimaale, tagasitee aga oli üpris elamusterohke, põhjast lõunasse piki Soome 
idapiiri. Reis algas kolme maa, Soome, Nõukogude Liidu ja Norra piiride 
kokkupuutepunktist. Tegelikult on see osa Soome-Lapist, nn vasakpoolne 
käsivars, mis pärast Talvesõda Soome küljest teiste alade hulgas ära lõigati ja 
Nõukogude Liiduga liideti. Talvesõja verisemates lahingupiirkondades, nagu 
Savukoski, Salla, Suomussalmi, Raate tee, Kuhmo, „Kalevala” Karjala ja 
Ilomantsi, olid kohad, kus soomlased olid vaikselt taastanud oma paljuütlevad 
„rindemuuseumid” ja näitasid kartmatult kõigile kangelaslikku vastupanu 
osutanutele pühendatud mälestussambaid. Õhtul kohvikus sellest vesteldes 
võisin igast Juhani lausest ja küsimusest selgelt välja lugeda veel ühe suurema, 
juba rindemehe küsimuse, kuidas see kõik sai võimalik olla. Hilja õhtul 
Vironkatule naasnud, kutsus ta mind oma tuppa ja kinkis mulle oma raamatu 
„Aegade jäljed: Kaks habrast juttu”, ja pühendusele lisaks ütles: „Küll oleksin 
meeleldi sinuga sel tagasiteel kaasas olnud.” Kardan, et Juhani tagasihoidlikkuse 
juures jäi tema soov ainult soovunelmaks. Jutuks see meil hiljem enam ei 
tulnud. 
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Ülo Vooglaid

Täiesti valmis...

See juhtus 60-ndate aastate teisel poolel, kui ühe juuli keskel, paar nädalat 
enne sisseastumiseksamite algust, kutsus rektor Klement õpetatud nõukogu 
saali kõik dekaanid aru andma, kuidas ollakse valmis selleks väga oluliseks 
sündmuseks.

Üksteise järel teatasid dekaanid, et ära on tehtud suur töö, palju raskusi 
on ületatud, aga siiski on veel väga palju asju lahendamisjärgus. Kõik avaldasid 
lootust, et 1. augustiks saadakse hakkama ka kõige suuremate raskustega. 
Järg jõudis ajaloo-keeleteaduskonnani. Juhan Peegel köhatas, lasi võiduka 
pilgu üle saali käia ja teatas, nägu nagu ikka veidi naerul, aga hääl nagu ikka 
täiesti tõsine, et ajaloo-keeleteaduskond on sisseastumiseksamiteks täielikult 
valmis; kõik küsimused on lahendatud ja kellelgi ei ole kahtlusi, et uute 
üliõpilaste vastuvõtt igati õnnestub. Midagi ütles ta veel, aga jutu lõpp kadus 
suminasse.

Uudishimu oli suur ja dekaan Peegel tegi kõige tõsisema näoga, mis tal 
üldse oli, teatavaks, et otsustatud on võtta kõigepealt poisid, kui poisse enam 
ei ole, siis saarlased, kui saarlasi ka enam ei ole, siis hiidlased, ja kui veel kohti 
üle jääb, siis lubas vaadata mõne andekama lisaks. Uudishimu ja sumin 
asendus vaikusega. Ka rektor Klement vaatas kinganinasid ... Tunda oli, et 
kõigil oli natuke piinlik. Kõik (?) said aru, et plaaniline paraadkoosolek, kus 
oli ette nähtud lobiseda formaalsetest detailidest, läks metsa. Pole kahtlust, 
et Feodor Klement, kelle kohus oli vägesid juhatada, sai aru, mida Peegel 
öelda tahtis Vaikus kestis. Lõpuks tõusis Klement püsti ja ütles ka täiesti 
tõsise häälega: „Jah, ajaloo-keeleteaduskonnas on vastuvõtt väga põhjalikult 
läbi mõeldud. Seltsimehed, sellega on koosolek lõppenud.”

Teist korda ülikoolis

1962. aastal astusin ma Edasi toimetusse. Kolm kuud olin uksehoidja, ütlesin 
kõigile külalistele tere ja juhatasin, kui vaja, tulija õigesse kohta või õue tagasi. 
Siis aga juhtus nii, et lasteaias, mille valmimist ka meie pere pikisilmi ootas, 
korraldati linna täitevkomitee, lastevanemate ja ehitajate kokkusaamine. 
Kirjutasin seal kuuldu-nähtu põhjal loo, mille pealkirjaks sai „Ikka liibates”. 
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Toimetuses oli parajasti võimuvahetus – Meinhard Teder oli just lahkunud, 
aga Eduard Vajakas polnud veel saabunud ja vastutav sekretär Karl Metsaots, 
kes seetõttu oli kõige kõrgem ülemus, ei suutnud uues rollis küllalt kiiresti 
kohaneda. Lugu ilmus. Seda, mis järgnes, on raske kirjeldada. Eriistungi 
pidasid nii Tartu linna kui ka rajooni täitevkomitee ja parteikomitee. 
Süüdistused, mida sõnastati nii Edasi toimetuse kui ka autori aadressil, olid 
rängad ja kavandati karme karistusi. Ei tea, millega see kõik oleks lõppenud, 
kui Juhan poleks vahele astunud. Peegel oli mitte ainult ülikoolis, vaid kogu 
linnas nii autoriteetne isik, et kui tema rääkima hakkas, jäid teised kohe 
vagusi. Nii juhtus ka seekord. Peegel tegi artikli sisulise analüüsi, käis ise läbi 
nii kõnealusest lasteaiast kui ka selle ehitusvalitsuse mõnelt teiselt objektilt 
ning esitas küsimuse, kas linna- ja rajoonikomitee üritavad varjata seda 
segadust, mis ehitusvalitsuses valitseb. Sõda lõppes Edasi (loe: Juhan Peegli) 
täieliku võiduga: ehitusvalitsuse juhataja lasti ametist lahti ja kogu see asutus 
reorganiseeriti. Minu soovitas Juhan edutada kirjanduslikuks kaas töö-
liseks. 

Nii algas teine ülikool, mis kestis neli aastat. Toimetuse suures toas oli 
kuus töölauda, ühe taga Leo Metsar, teise taga August Luur, nende vastas 
Valter Heuer ja Jüri Tuulik, teise akna all Silvia Vissak ja Ü. V. Tegelikult oli 
peaaegu alati kohal veel keegi väga-väga tähelepanuväärne isik. Harva juhtus, 
et Ain Kaalep ei astunud kordagi toimetusest läbi, aga seda juhtus alatasa, et 
ta käis mitu korda. Sama võib öelda ka Juhan Peegli kohta. Toimetusse astus 
iga päev kümneid inimesi küll uudisega, küll kahtlusega, küll ettepanekuga 
mõni suuremat sorti sigadus käsile võtta. 

Ajakirjanikul, ole sa algaja või vana kala, on keerukate küsimuste puhul 
alailma raske otsustada, kuidas läheneda, millisest servast kallale minna ja 
kui laialt ning sügavalt kaevama hakata. Mis meist oleks saanud, kui poleks 
olnud Juhanit, kellega sai iga päev aru pidada? 

Juhan tundis ka suurt ja siirast huvi iga liiki uuringute vastu. Mäletan, 
kuidas see innustas ja julgustas. Me teadsime, et kui midagi juhtub, tuleb 
Juhan appi. 

Ükskord juhtus, et esmaspäevasel arutlusel tunnistati eelmise nädala 
parimaks Olev Antoni terve lehekülje pikkune olukirjeldus „Vaadeldes 
punetavaid vahtralatvu”. Käisime, leht peos, sadade lugejatega vestlemas ja 
palusime näidata, mida nad eelmise nädala lehtedest lugesid, mis neile meeldis 
ja miks, mis ja miks ei meeldinud. Kui selgus, et seda pikka olukirjeldust 
polnud lugenud mitte keegi peale ühe vanamehe, kes viljakuivati trepil luges 
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lehe otsast otsani läbi, oli Juhan lausa õnnelik, et see kahtlus on nüüd 
teadmisega asendatud. Kui selgus, et tollaste kaanonite järgi kõige-kõige 
tähtsamat lugu – juhtkirja, mis avaldati anonüümselt, lehepea all ja rasvases 
kirjas –, ka mitte keegi ei lugenud, puhkes torm. Kui Juhan Peegel poleks 
toona oma autoriteediga seisnud toimetuse kõrval, siis oleks ka EKP 
Keskkomitee reageerinud sootuks teisiti. Nüüd aga juhtus, et Edasis asendati 
juhtkiri rõhutatult personifitseeritud rubriikidega, neist reedene „Lugejaga 
vestleb” kujunes kiiresti kõige loetavamaks. Juhan osales elavate ajalehtede 
tegemisel. Seda rida juhtis otse Edasi satiiri- ja huumorirubriigi „Herilane” 
toimetaja Riho Lahi, aga Juhani naljad ja nende taga olevad ivad mõjusid 
kõigile, küpsusastmest olenemata.

Suurte ja raskete probleemide käsitamiseks korraldas toimetus 
ümarlauavestlusi ja püüdis olla võimalikult visa ja nõudlik, sest ka Juhan pidas 
pidevalt silma peal. Pooleli ei sobinud jätta mitte midagi. Ka üle nurga ja 
möödaminnes ei sobinud juba Juhani tõttu midagi käsitleda. Nii kujunes 
Edasi Eesti kõige paremaks leheks. Demograafid väidavad, et ühe märgatava 
iibejõnksu kutsus omal ajal esile Edasi. Juhan Peegel käsitas ajakirjaniku 
ametit eriti vastutusrikkana. Ta oli ise pühendunud ja suhtles siiralt vaid 
nendega, kes olid samuti pühendunud. Muidugi jättis see elukestva jälje 
kõigisse, kellel oli õnne sel ajal toimetuses tegutseda, ülikoolis õppimisest 
rääkimata.

60-ndate Tartu oli selline, nagu oli, tänu kolme jõu – ülikooli, Vanemuise 
ja Edasi – vastastikusele seosele ja rikastamisele-toetamisele. Ilma Juhan 
Peeglita oleks olnud selles reas viimasena mainitud lüli tunduvalt nõrgem ja 
kes teab, kas kett olekski pidanud.

Ülikooli kaas las-
test edasilased 

Sulev Uus,
 Ülo Vooglaid

 ja Jaan Jääger.
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Valter Haamer

„Eraülikoolist” ja topeltdiplomist

Kui Juhan Peegel 1946. aastal Saaremaalt Tartusse tuli, et astuda ülikooli 
eesti keelt ja kirjandust õppima, oli ta 27-aastane. Järgmisel aastal asus ta 
õpingute kõrvalt tööle Postimehe toimetuses ajakirjanikuna ja hiljem kul-
tuuriosakonna juhatajana. Töö Postimehe/Edasi toimetuses kestis kogu 
ülikoolis õppimise aja. Võib arvata, et just neil aastail kujunes tal veendumus 
– ajakirjanik peab olema aus ja haritud. Seepärast on igati ootuspärane, et 
kui ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas hakkasid ringlema mõtted ajakirjanike 
koolitamisest, sai just ajakirjanikukogemusega Juhan Peeglist nende mõtete 
tegudeks vormija.

1954. aastal alustatigi ajakirjanike ettevalmistamist tagasihoidlikult eesti 
filoloogia ühe eriharuna ja 1957. aastal lõpetas ajakirjanduse eriharu esimene 
lend, kaheksa inimest.

Järgnevatel aastatel jätkus töö ajakirjanike ettevalmistamisel nii sügavuti 
kui ka laiuti. Ilmus teadustööde kogumikke ja õpikuid, viidi läbi sotsioloogilisi 
uurimusi, korraldati teaduskonverentse, kaitsti esimesed kandidaadiväitekirjad. 
1976. aastal sai eriharust omaette ajakirjandusosakond, 1979. aastal alustas 
tööd žurnalistikakateeder ja 1981. aastal märgiti lõpetajate diplomile esimest 
korda kvalifikatsioon „ajakirjanik”. Selle saavutamiseks kulus ligi 30 aastat 
sihikindlat tööd. 

„Eraülikooli” 
1971. aasta 

sügis sessioo-
nil: keskel 

kursuse
 juhen daja 

Juhan Peegel, 
taga reas pare-
malt esi mene 

kirjas tuse 
Perioo dika 

direktor 
Gustav 

Valgma.
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Juhan Peegli teine ettevõtmine ajakirjanike ettevalmistamise kõrval on 
olnud tegevajakirjanike ja kirjastustöötajate erialane täienduskoolitamine.

Täienduskoolitus kohalike väljaannete ajakirjanikele kestusega 11 kuud 
toimus koostöös kirjastusega Perioodika aastatel 1965–1987 (väikeste 
vahedega). Et kursused oleksid kuulajatele võimalikult harivad, otsis Juhan 
Peegel lektoreid ka näiteks majandusteaduskonnast. Asjaosalised ise kutsusid 
kursusi Juhan Peegli eraülikooliks. Viimasele lõputunnistusele kirjutati 
numbriks 171 (osa kursuslasi jõudis mitu korda tarkust talletamas käia). 
„Eraülikooli” tarbeks koostas Juhan Peegel rotaprinditrükisena mahuka 
õppevahendi „Ajaleht”. Sellega võrreldavat õpikut polnud terves tollases 
Nõukogude impeeriumis. Ega asjata ilmunud ka teine, täiendatud trükk.

Meenutagem, et Juhan Peegli enda ajakirjanikutee algas maakonnalehes 
Meie Maa, nii et kohalike lehtede ajakirjanike leiva maitse oli talle teada. 
Kõnealuste kursuste kohta on ta öelnud nõnda: „Ülimalt meeldiv on olnud 
õpetada ajakirjanike täienduskursustel. On jäänud mulje, et meie rajooni-
lehtedes on palju inimesi, kelle võimeid väikesed ajalehed lihtsalt ei ole 
suutnud maksimaalselt ära kasutada.” („Teie tööd ja tegemised”, Edasi 
7.05.1972)

Koostöös kirjastuskomiteega sisustas Juhan Peegel täienduskursused ka 
kirjastustöötajatele, jagas veel tarkust tele- ja raadiokomitee kursustel ja 
hilisematel ajakirjanike täienduskursustel.

Veel tõsisem ettevõtmine oli ajakirjanike ettevalmistamine kõrgema 
hariduse baasil. Selle sammu tingis asjaolu, et 1980. aastateks oli ajalehtede 
ja ajakirjade toimetustesse ning kirjastustesse võetud tööle hea erialase 
haridusega töötajaid, kuid neil jäi puudu ajakirjandusteadmistest. Tartu 
ülikooli žurnalistikakateeder seisis valiku ees: kas suunata nad neid teadmisi 
omandama Leningradi või Moskva kõrgematesse parteikoolidesse või asuda 
neid ise harima. Juhan Peeglile ei meeldinud, et ajakirjanikke hakataks ette 
valmistama teises kultuuriruumis. 

Kord peahoone koridoris kohtudes ja žurnalistide probleemidest rääkides 
(töötasin siis kaugõppeprorektorina) pakkusin välja mõtte hakata meie 
kõrgharidusega, kuid ajakirjandushariduseta tegevajakirjanikke koolitama 
ülikoolis, kuna meil oli kogemus psühholoogide (1966) ja eripedagoogide 
(1968) kaugõppes kõrgema hariduse baasil ettevalmistamises juba olemas. 
Juhan Peegel lubas selle üle järele mõtelda. Hiljem, raamatus „Otsides”, vihjab 
ta sellise mooduse kasutamisele Jaapanis. Igatahes õige pea asusimegi arutama 
õppeplaani koostamise printsiipe ja erialale vastuvõtu tingimusi. Eesti 
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kõrgema ja keskerihariduse ministeerium toetas meid, kuna vastuvõtt 
vanematele kursustele ei vajanud plaanikomitee luba.

Õppeplaani aluseks said ajakirjanduse eriala statsionaarse ja kaugõppe-
osakonna õppeplaanid. Ministeeriumiga konsulteerides selgus, et kõigist 
ühiskonnaainetest siiski loobuda ei saanud, alles tulid jätta teadusliku 
kommunismi alused ja marksistlik-leninlik filosoofia.

Õpiaeg žurnalistika erialal (tolleaegse erialade nomenklatuuri järgi eriala 
2027) kõrghariduse baasil oli 3 aastat 10 kuud. Selle aja jooksul tuli sooritada 
20 eksamit, 30 arvestust, 3 kursusetööd ja 10 kontrolltööd. Ülikooli lõpeta-
miseks tuli riigieksamikomisjoni ees kaitsta diplomitöö ning sooritada riigi-
eksamid teaduslikus kommunismis ja žurnalistikas. Arvestades ülikooli lõpe-
tamiseks kaitstud kaht diplomitööd ning sooritatud eksameid, arvestusi ja 
kursusetöid, vääriksid nood topeltdiplomeeritud minu meelest ilma pikema 
jututa magistrikraadi.

Huvi teise eriala omandamise vastu oli 1982. aastal küllalt suur. Vastuvõtt 
toimus ajakirjandust õppida soovija töökoha ja vähemalt ühe ajakirjandus-
väljaande iseloomustuse-taotluse alusel. Elu näitas, et õppeplaani täitmine ei 
olnud kerge. Tekkisid võlgnevused, algas väljalangus. Nii suutis esimestena 
vastuvõetud 25 üliõpilasest omandada 1986. aastal ajakirjaniku kutse 
kõrghariduse baasil 16.

Edaspidi hakkas huvi niisugusel moel teise, ajakirjanikudiplomi 
omandamise vastu langema, kuna töökohad suhtusid oma töötajate 
õpingutesse üsna ükskõikselt. Seepärast siirdus osa kaugüliõpilastest 
tasuvamale tööle, kus ajakirjandusteadmised ei olnud vajalikud. Kuid siiski 
omandas aastatel 1982–1993 kõrghariduse baasil ajakirjaniku kvalifikatsiooni 
kokku 48 inimest, kellest mehi oli 23 ja naisi 25. Esmase kõrghariduse oli 
neist Tartu Riiklikus Ülikoolis omandanud 17, Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis 13, Tallinna Polütehnilises Instituudis 9, Eesti Põllumajanduse 
Akadeemias 4, Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 3, Leningradi Peda-
googilises Instituudis 1 ja Leningradi Kõrgemas Parteikoolis 1. Nii tuli aja-
kirjandusosakonda õppima töökogemuse ja mitmesuguse kõrgharidusega 
spetsialiste, baleriinidest juristide ja agronoomideni. Õpingutele asunutest 
oli kuni 30-aastaseid 17, 31–40-aastaseid 24 ja 41–50-aastaseid 7. Kõige 
noorem alustaja oli 25-aastane, kõige vanem 48-aastane. Meil ei ole andmeid 
õppima asunute ega lõpetanute perekonnaseisu ja laste kohta. Võib arvata, 
et vähenev huvi kõrgema hariduse baasil ajakirjaniku kutse omandamise vastu 
ei olnud tingitud mitte niivõrd perekondlikest põhjustest, vaid enam küll 
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sellest, et ajalehtede ja ajakirjade toimetused panustasid rohkem kõmule kui 
inimesele vajalike püsiväärtuste kajastamisele ja ühiskonnakorra vahetus andis 
võimaluse saada kõrgemalt tasustatud töökohti.

Igal juhul oli ajakirjanike ettevalmistamine kõrghariduse baasil Tartu 
Riiklikus Ülikoolis huvitav katse tolle aja tingimustes tõsta ajakirjanduse 
taset ajakirjanike põhjalikuma ja mitmekülgsema ettevalmistamise kaudu. 
Tõesema hinnangu saamiseks tuleks kasuks tutvumine kõne all olnud 
õppeplaani järgi õppinute diplomitöödega ning nende enda arvamusega 
õpingute ja õpingutejärgse töö kohta, ja kui võimalik, ka tööandjate 
arvamusega.

Juhan Peegel ja kõik žurnalistikakateedri õppejõud väärivad kiitust julguse 
eest asuda ajakirjanikke ette valmistama täiesti uut moodi. Tahaks loota, et 
seda ei kahetse asjaosalised ega ajalehtede, ajakirjade ja kirjastuste ning raadio 
ja televisiooni toimetused. Ammugi mitte lugejad ja kuulajad-vaatajad.

Teine lend topeltdiplomande lõpetas 1987. aastal. Ees vasakult Kersti Napiers ki (Takis), Jaan 
Aitaja, Vello Jaska, Häli Metspalu (Ilter), Reet Sildnik, teises reas Epp Lauk, Sulev Uus, Ivi 
Vaarask, Tiiu Randlo, Reet Kasik, tagareas Erik Kamberg, Marju Lauristin, Enno Kiviloo, Rünno 
Johanson, Mati Brauer, Juhan Peegel ja Peeter Vihalemm.
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Vello Lään

Sa pead olema piisavalt tark...

Kui mul kuuekümnendate aastate keskel sugenes mõte väitekirjast, teemaks 
rahvusringhäälingu sünd ja esimesed tosin aastat, siis ei osanud ma esmalt 
kedagi juhendajaks paluda. Raamatukogus töötav Elsa Kudu (Fred Kudu 
õde) pidas meile loenguid, teadis kõike ja kõiki ja tema soovitaski: „Räägi 
Juhan Peegliga, ta on erksa kõrvaga kuulanud Felix Moori, üldse Riigi 
Ringhäälingut, ta oskab sind paremini juhendada kui mõni teine. Ta on ka 
sõnapidaja mees, kui midagi lubab, siis võid kindel olla, et saab tehtud.”

Olin küll ajaloo-keeleteaduskonna tudeng, aga mul polnud õnne kuulata 
Peegli keeleloenguid. Mõistagi tundsin teda nägupidi, sest ta oli vahepeal ka 
dekaan. Aga kui nüüd maha istusime, siis ei hakanud ta kurtma, kui palju on 
tööd ja kui vähe aega juhendamiseks (mõnedki õppejõud seda paraku tegid, 
need, kelle koormus oli Juhani omast palju väiksem), vaid jäi nõusse. 
Takkajärgi mõistsin, et tema loomuses polnud loobuda, kõrvale astuda.

Juhanil oli teiste võimalike juhendajate ees see eelis, et ta oli noore mehena 
rahvusringhäälingut tähelepanelikult kuulanud – Eesti okupeerimise ajal 
1940 oli ta 21-aastane –, mina pidin leppima nende üksikute heliplaatide 
kuulamisega, mis olid säilinud. 9. märtsil 1944, kui Nõukogude lennuvägi 
Tallinna südalinna pommitas, hävisid nii fonoteek kui arhiiv Estonia 
teatrimaja kolmandal korrusel, kus ringhääling oli tegutsenud novembrist 
1927.

Kord küsisin tema muljeid sõjaeelsest ringhäälingust. Talle omaselt ei 
kiirustanud vastamisega, vaid jäi mõttesse: „Felix Moor oli a ja o, ta tegi kõike, 
lastetundidest kirjandussaadeteni, lavastas kuuldemänge, tegi ajalugu esimese 
spordireportaažiga, etles, rääkimata uudiste lugemisest. Tema suurim väärtus 
oli kahtlemata raadiokunsti loomises Maarjamaal. Nüüdisajal tundub tema 
stiil kuivavõitu, liialt akadeemiline, Valdo Pant või Lembit Lauri on 
rahvalikumad, mahlakamad, aga Moor oli teerajaja. Esimene.”

Et riiklikus keskarhiivis oli peale Felix Moori arvepidamise vähe asjalikku, 
soovitas Peegel mul üles otsida need inimesed, kes omal ajal saatekava 
sisustasid. Nii käisin mälestuste lindistamiseks pealinnas külas Albert 
Üksipil, Mari Möldrel, Aleksander Illil, Tõnis Braksil, Heino Mikkinil, 
Tartust lisandus Richard Ritsing. Kõige väärtuslikum õnnestus salvestada 
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jutuajamistel Fred Olbreiga, kes tõi Eestimaale esimese magnetofoni, ehitas 
legendaarse Türi raadiojaama, alustas raadiomaja ehitamist. Tänu talle tõusis 
Eesti ringhääling lühikese ajaga Euroopa viimaste seast tugevate keskmike 
hulka.

Olbrei oli Siberist naasnud 1956, kuid seniajani polnud keegi tema 
mälestusi lindistanud. Riigi Ringhäälingu direktorit kardeti usutleda, taevale 
tänu, et see lünk õnnestus mul osaliseltki täita. Milline vaim raadiomajas 
1970-ndatel valitses, sellest saab lugeja ettekujutuse ehk sellest, kuidas tollane 
raadiopealik Aado Slutsk kurjustas, et miks hakkasin nn kodanlikku ring-
häälingut uurima, võinuksin ikka nõukogude perioodist alustada … Minu 
vastus kõlas nii: „Puu kasvab ikka alt üles, mitte vastupidi!”

Aspirantuuris anti mulle kolm aastat eksamiteks, materjali kogumiseks 
(lappasin läbi kõik Eesti suuremad ajalehed ja ajakirjad 1920–40, et noppida 
kilde ringhäälingust – see oli pöörane maht) ja väitekirja paberile panemiseks. 
Juhanil polnud kombeks kontrollida, kaugel ma asjadega olen, ta usaldas 
minu ajagraafikut ja andis nõu. Napisõnaliselt, aga asjalikult.

Lõpuks kogunes masinakirjas lehekülgi 488. Faktihulk käis mul kohati 
üle pea, olin sunnitud juhendajat paluma, mismoodi üldistada, kuidas väikese 
kaudu näha suurt. Ega Juhanil olnud valmisretsepti, ta mõtles pisut, ja lükkas 
siis mu mõtted uutele rööbastele. Kui leidis, et faktipalke on küllaga, aga majal 
on hõre katus, siis võttis sulepea pihku ja lisas lauseid, mis kogu eelnenud 
peatükki üldistasid, rõhutasid just teatavaid tegusid või inimesi.

Tööjutu kõrvalt rääkisime muustki. Ohkas, kui rääkis kursusest, kust 
ajakirjanikud muudkui välja pudenesid, lõpuks jäi vaid kolm – Valve Raud-
nask, Aare Tiisväli ja Endel Kuus. Meie vahekord oli kummaliselt usalduslik. 
Ma teadsin, et ta oli 1966. aastal parteisse võetud, aga kordagi ei ilmnenud 
üheski jutuajamises, et ta tõepoolest mõtleks punaselt.

Sõber Heino Kään rääkis loo, mismoodi Juhan Peeglile avaldati pidevalt 
survet, et ta ikka astuks NLKP liikmeks. 1966 ta andiski alla, sest muidu 
poleks ajakirjanduse eriala heaks saanud eriti teha, parteitu sõnal polnud ju 
kaalu, ja kirjutas vastuvõtuks avalduse. 

EKP Tartu linnakomitee büroo koosolekul, kus kõiki avaldusi arutati, 
läks ladusalt, keegi ei esitanud ülearuseid küsimusi, kuni üks noor karjääri-
himuline kukk tahtis silma paista ja päris: „Seltsimees Peegel, laskurkorpuse 
sõjamehena esitate avalduse hilja, miks te seda varem ei teinud?”

Bürooski leidus neid, kes teadsid, kuidas Juhani perega oli ümber käidud, 
kui teda ennast viidi mobiliseerituna Venemaale, ja miks Peegel oli kümme 
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aastat seda teemat vältinud. Eks need siis sekkusid, viisid jutu kõrvale ja ta 
ei pidanudki sellele küsimusele vastama.

Minu isa oli politseinik ja pärast sõda metsavend. Korra tuli sellest juttu, 
Juhan vaatas mind pika pilguga ja lausus: „Sa pead olema piisavalt tark, et 
„ankeet” ei takistaks normaalselt elamast …” Seletamatul kombel mõistsime 
Juhaniga teineteist suurepäraselt, kui läks jutuks poliitikast, olgu Eesti 
Vabariigi ajast või tollasest, seitsmekümnendatest. 

***
Hoian käes diplomit, mis kinnitab, et TRÜ nõukogu otsusega 26. aprillist 
1968 olen filoloogiakandidaat. Väitekirja kaitsmine toimus mõistagi ülikooli 
aulas. Oodatult oli kohal Villem Ernits, seljas üllatavalt uus ülikond. Sellistelt 
üritustelt ei puudunud ta kunagi, olgu teemaks sanskriti keel või neerukivid. 
Juhan heitis pilgu saali ja muigas: „Sa võid kindel olla, et Ernits võtab sõna. 
Mõnest repliigist ära tee väljagi, ta lihtsalt näitab, kui hea mälu tal on. Aga 
küllap ta esitab ka sisulisi küsimusi, kuula tähelepanelikult, igal juhul pead 
vastama.”

Olime Juhaniga valmis, et mõni saalis olijaist võib ka salvata, aga seda ei 
juhtunud. Vastupidi, näiteks Ernits avaldas tunnustust, et söandan käsitleda 
Eesti Vabariigi perioodi, dissertatsioon kandis pealkirja „Ringhääling 
kodanlikus Eestis 1924–1940. Ajalugu, arengujooned ja pärand”. Jälgisin 
silmanurgast Juhanit, ta jäi Ernitsa kommentaaridega rahule ja see andis 
mullegi kõnetoolis söakust juurde. 

***
Aastatel 1979–86 kuulusin mittekoosseisuliste õppejõudude sekka, mis 
tähendas rohkem kokkupuuteid Juhaniga. Pidasin loenguid ringhäälingu 
ajaloost ja raadiotöö meisterlikkusest. Peegliga said jutud räägitud enamasti 
koridoris, ta jäi alati asjalikuks, polnud tühja juttu.

Olin kaugõppijate lõpueksamikomisjoni esimees. Mäletan ebamääraselt, 
et professor Peegel käis sellest auditooriumist läbi, aga tal oli kogu aeg muid 
asju ajada, pikalt kunagi ei peatunud. Diplomandide koosseis oli nii koloriitne, 
et mul seisavad jutud nendega siiamaani meeles. Eredamad isiksused olid 
Kirill Teiter (1992 sai temast Torgu kuningas Kirill I), Ralf Parve juunior ja 
Igor Kurve. Kui eksamiküsimused kippusid üle jõu käima, siis ajasid nad 
vaimukat jura – jutt muudkui jooksis, mis sest, et mitte aiast, vaid aiaaugust! 
Nii lõbusat eksamit pole mul eales olnud enne ega pärast.
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Tragikomöödiaks kujunesid vestlused vastuvõtukomisjonis. Jäin sõnatuks, 
kui meediasse pürgival noormehel või neiul polnud aimugi riigijuhtidest 
Eestis või linnavõimudest. Ometi sai osa neist lõpuks siiski sisse, Herkki 
Haldre oli 1990-ndate alguses koguni Eesti Raadio peadirektor. 

Ma ei tea, miks Illari Lään otsustas käia isa jälgedes, ju minu tegemisi 
kaedes-kuulates hakkas žurnalistika paeluma. Talle Juhan Peegel enam 
loenguid ei pidanud. Aga ühel üritusel olime küll kõik koos. Kes telesaadet 
„Kuldvillak” on vaadanud, võib mäletada tarkadele esitatud küsimust „Millega 
lüüakse rebaseks tulevane ajakirjanik?”. Õige vastus: peegliga! Seda kirjatükki 
lõpetades peaks vist ütlema, et Peegliga …
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Siiri Raitar

No mis sa neist poistest ikka tahad?

Ma isegi ei oska öelda, millal me täpselt Juhaniga tutvusime, eks ta oli esmalt 
ikka Tartu linnapildist nägupidi tuttav. 

Minu jaoks oli ta kõigepealt ajakirjanik ja kirjanik. Lugesin kõiki tema 
lühijutte, mis olid ilmunud riburadapidi, neid Saaremaad kirjeldavaid 
lugusid.

Juhan Peegliga kohtusime silmast silma juba žurnalistika õpetamise ajal. 
Minu jaoks oluline ja Juhan Peegli puhul täiesti haruldane samm oli see, et 
tema oli 1960-ndate keskel dekaan.

Vestlesime Juhaniga ikka elust. Keelt meie ei puutunud. Meil oli neid 
päevaprobleeme lahendada. Igal juhul oli ta muhe ja mõnus. Ta oli selline soe 
inimene, temaga võis ükskõik millest rääkida: koolist, elust. Ta tundis alati 
kaasa. Meil oli kuidagi sõnadeta selge, kes on kes, ja me saime tõesti hästi läbi 
– niimoodi kohe päris! 

Talle meeldis raske lapsepõlv. 
Ta ei sõbrustanud kerge saatusega inimestega. 
Nii saime aru, mis on mis. 
Kui Tartu Ülikoolis loodi eraldi žurnalistika osakond, siis oli Juhan Peegli 

soov, et inglise keelt hakkab õpetama Jaan Soontak, saksa keelt mina.
Siis pidin ma eriti Mart Juure taoliste poistega hirmsasti maid jagama: 

kes seda saksa keele grammatikat enne tahtnud on! Ei keegi. Tsiteerides 
Peeglit: „No mis sa neist poistest tahad, seda sinu saksa keele grammatikat 
ei ole ju võimalik ühelgi normaalsel inimesel osata. Sõna ette käib viis asja ja 
need on ka iga kord isemoodi. No kuidas nad saavad seda veatult ometi osata.” 
Juhan Peegel suhtus saksa keelde huumoriga. Ma arvan, et ta ikkagi oskas 
saksa keelt.

Minul seega on meenutused ka žurnalistikaüliõpilastest. Ja nendel 
minust. 

Näiteks Juur ükspäev kommenteeris, et mina olevat naerunäoga olnud, 
kui Brežnev suri. Aga too naeratus oli hoopis Georg Pelisaarele mõeldud, 
mitte temale. Kolm korda mattis isa! Ja siis, kui isa matus tõesti oli, vaat siis 
mina enam ei uskunud. Juur ei tea sellest loost midagi. Aga kui Brežnev suri, 
siis oli mul hea Pelisaarele öelda: „Brežnev on surnud, saksa keele tund jääb 
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ära!” Juur jt aga kirjutavad nüüd mulle: „Soovime, et edaspidigi jätkuks Preisi 
rangust kui ka naiselikku võlu, nagu seda on tänaseni jätkunud.” Jah, mina 
oma saksa keelega tüütasin žurnakaid. 

Peegel kinkis toredaid pühendustega raamatuid. Juhan Peegel kirjutas 
mulle: „Siiri Raitarile ühelt üliväga tänulikult autorilt, kes ennast häbelikult 
Heinrich-Davidi nime taha varjab.” On ilusti! Siin tahan selgitada, miks 
tänulikult autorilt. Kui ta kaitses 1973. aastal oma doktoritööd – ma ei tea, 
kes ta doktoritöö vene keelde tõlkis, keegi vene keele kateedrist –, tuli tema 
võõrkeelte kateedrisse. Võõrkeelte kateeder oli keeltemajas üle koridori. Ja 
mina ütlen, et vaata, vene keele kateeder on siin, mis sa tuled meie poole, siin 
on silt „Võõrkeelte kateeder”. Tema ütleb mulle: „Ei lähe mina kusagile, mina 
olen harjunud siin käima ja käin ka edaspidi.” Naised meie kateedris ütlevad: 
„No mida sa puskled Peegliga?” Ma ütlesin, no – püha jumal – tuleb vene 
keele kateedrisse. Loe ometi, vene keel ei ole ometi võõrkeel, ta on meil teine 
emakeel, ära tule sellega siia. Peegel ajas ikka oma joru: „Ma olen harjunud 
siin sinu juures käima.” 

Aga Juhan Peeglil juhtus ükskord ka õnnetus. See oli siis, kui Nora Toots 
oli prodekaan ja Nora juubelit peeti ülikooli kohvikus. Juhanil hakkas halb, 
kutsusime kiirabi. Siis ta elas Väike-Tähe tänaval. Juhan ütles selle peale, et 
kui tema – vana mees – oleks jalgsi koju läinud öösel üle Vanemuise mäe ja 
seal kokku varisenud, oleks igaüks mõelnud, et vanamees on purjus ja poleks 
keegi teda üles korjanud. 

Saranskis soome-ugri 
konve rentsil: ees Reet 
Kasik ja Siiri Raitar, taga 
Valdek Pall, Mati Hint, 
Juhan Peegel, Huno 
Rätsep.
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Kus me pikemat aega Juhan Peegliga koos olime, oli Saransk, kus aastal 
1972 toimus soomeugri konverents. Seal oli suur eestlaste delegatsioon. 
Olime toreda seltskonnaga: Tiit-Rein Viitso, Mati Erelt jt. Juhan Peegel pidas 
seal kõnet folkloorist „O poetitšeskih sinonimov slova ‘devuška’ v estonskih 
narodnõh pesnjah”. 

Mulle meeldis, et Juhan oli stendi peale kirjutanud, et kes on „sõjalisest” 
puudunud, lubada kokkusaamine vanematega ja maha lasta. Tükk aega läks 
mööda, siis oli teine sõnum. Veel kord lubada vanematega kokkusaamine ja 
ikka maha lasta ...

Mina käisin alati Juhan Peegli viimasel loengul, mis ta kursusele kaasa 
andis. Minule meeldis üks ta mõte, kuidas jõulude ajal või vana-aasta öösel 
tulevad meie esivanemad koju, me jätame kaetud laua ja neil on väga raske 
leida koduteed, sest eestlane ei ole kunagi elanud nendes viiekorruselistes 
barakkides. 

Ilusti öeldud: ei leia koduteed enam Eestimaal. 
Temal oli just niisugune suhtumine. 
Ma küsisin eile Reet Kasikult, kas ta kirjutab midagi Juhan Peeglist. Reet 

ütles: „No mis ma kirjutan. Ta oli heasüdamlik, tark, sõbralik – kolme sõnaga 
ütled ju kõik ära, kes ta oli.” 

Vestelnud Maarja Lõhmus.

Juhan Peegli 80. sünni päeval ülikooli ajaloo muuseumis Toomel.
 Pildil Eva Luts, Ene Veiksaar, Aivi Parijõgi, Tiina Kuuler, Siiri Raitar,

 Vilja Kohler, Väino Koorberg, Peeter Vihalemm, Jan Ekecrantz jt.
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Rein Veidemann

Temata oleks eesti ajakirjandus 
teist nägu

Sügis 1969. Mina, kolmeaastase sõjaväe läbi teinud noor hakkaja mees, eesti 
filoloogia üliõpilane. Keelt ja kirjandust õppivad poisid polnud siis veel 
haruldus; sõjaväes käinud ja seejärel siiski ülikooli tulnud noorukid aga küll. 
Kas võis olla esimene hetkepilt Peeglist, mida ma mäletan, Peegel paberossi 
suitsetamas? Ja oli see siis Belomorkanal või koguni Kazbek? Ja kust see pilt 
mu silme ette tuleb? Mattklaasist uksega lektooriumist, mis oli peahoone 
aulakorrusele viiva trepi kõrval vasakut kätt? Uksele tuli tingimata koputada, 
nagu oleks tegemist intiimse ruumiga. Seda ta oligi, sest õppejõud kogunesid 
sinna enne loenguid – küllap rääkisid anekdoote või kirusid ametnikke ja 
bürokraadistuvat õppekorraldust – ja ruum oli maani täis suitsetatud. Kas 
läksin otsima sinna Eduard Laugastet? Ja leidsin eest hoopis Udo Kolgi 
vestlemas Juhan Peegliga. Et Kolk Laugastega hästi läbi ei saanud, see jõudis 
minuni hiljem. Laugaste oli üldse üks vingamees. Aga ikkagi Gustav Suitsu 
õpilane, eestiaegne humanitaar – see kaalus üles s… iseloomu. Peeglit ta 
respek teeris ja Peegel sallis vastu. Peegelgi oli ju rahvaluuleteadlane. 

Või oli see esimene hetk hoopis eesti keele kateedris? Keeleteadlane Peegel 
kateedrinaiste keskel, kes, nagu mulle tundus, teda imetlesid. Ta oli ju väga 
kena mees. Laineliselt lokkivate juustega laia laubaga mehine pea, sina kas-
hallide iiristega pisut pungitavad silmad ja igast kurrust õhkumas muhedat 
leebust või siis – kui asi teda ennast puudutas – ohkivat ebakindlust ja leppi-
mist. Kõik ju mäletavad seda kuulsat Peegli lauset, mida ta mõnegi kõne või 
isegi akadeemilise ettekande lõpus tavatses öelda: „Ja sellega ma lõpetan oma 
lühikese, aga sisutu kõne.” 

Neid kohti, kus meie teed hiljem ristusid – enne kui temast sai minu risti-
isa ülikoolilehe toimetajana ja pärast, kui olin juba kirjandusmuuseumi 
teadussekretär ja ise ülikoolis õpetasin –, oli teisigi. Kääri Maja näiteks: 
Õpetajate tänaval asunud Jüri Uluotsa endises kodus sisse seatud Kirjanike 
Liidu Tartu osakond. Peegel oli ju ka eesti kirjanik. 1970. aastal oli ilmunud 
tema „Lühikesed lood”. Toona toimusid veel raamatute arutelud. Olid kriiti-
kud – Kalju Kääri nende hulgas –, kes tundsidki end kirjanduskriitikutena. 
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Minagi alustasin sellena ja esimene essee „Kuhu lähed, eesti kirjandus?” oli 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia lehes Martin Lagle varjunime all ilmunud. 
Luuletaja Tiit Merenäkk oli toona seda lehte seal toimetamas. Nii et istusin 
ka algaja kriitikuna neil arutluskoosolekutel. Kääri ja Peegel olid mõlemad 
korpusemehed. Kääri oli ahelsuitsetaja. Kääri Maja teine korrus hõljus sinise 
suitsu sees. Kirjandusteadlased Harald Peep ja Heino Puhvel tagusid seal 
malet. Just „tagusid”, sest Puhvel oli oma käikudes äge. Ikka klops ja klops 
liikusid malendid ühelt ruudult teisele. Kord, kui Puhvel hakkas Peebule alla 
jääma, pühkis ta malendid põrandale, mühatades oma kokkupigistatud huulte 
vahelt: „Sa tegid sohki.” Kääril oli alati pakkuda konjakit. Nõnda lahkuti ikka 
kolleegidena. Ei mäleta kordagi Peeglit ägedana. Pigem tundus olevat 
samasugune lepitaja tüüp nagu Käärigi. 

Esimest korda silmitsi seisin Peegliga eesti keele kateedri tagaruumis. Ta 
võttis seal vastu arvestust. Aineks võis olla dialektoloogia ehk õpetus eesti 
murretest. Peegel pidi olema siis ikka laia profiiliga eesti filoloog: eesti keele 
ajaloost kuni rahvaluule ja eesti kirjanduseni välja. Siis oli ta veel dotsent 
Juhan Peegel. Arvestus kulges minu poolt pinges. Olin pabinas. Ma üldse 
pabistasin enne eksameid ja arvestusi. Saavutusvajadus oli nii suur, et vedas 
mind krampi. Peegel võis seda märgata. Jättis mind rahulikult arvestuseks 
(või oli see ikkagi eksam? ei hakka üle kontrollima) küsimusi ette valmistama. 
Tegi eestoas juttu Aino Valmeti ja Ellen Uuspõlluga. Kui olin valmis vastama 
– uskumatu küll tagasivaates mõelda, et siis olid enamik eksamitest ja 
arvestustest suulised! –, kutsus ta mind oma akna-aluse laua taha ja küsis: 
„Mis siis noormehel ka südamel?” Ise ohkas, nagu vaevaks hoopis tema südant 
mingi mure. 

Ehmatasin muidugi sellise isaliku pöördumise peale. Võristasin oma 
vastuse ette. Lisaküsimusi ei tulnudki. Peegel veeretas jutu hoopis minu 
sõjaväeaastate peale. Rääkis sõdurifolkloorist, mis olevat päratu sügav kaev, 
ja andis mõista, et kui olen õppesuuna valinud (see võis olla eesti keel, soome-
ugri keeled või kirjandus ja rahvaluule), et siis võiksin isegi selleteemalise 
kursusetöö peale mõelda. Ma olin selleks ajaks juba otsuse teinud kirjanduse 
kasuks. Jaak Põldmäe oli mind Üliõpilaste Teadusliku Ühingu kirjandusringi 
kutsunud. Esimesed ettekanded tegingi seal ja õige pea võttis mind juhendada 
Harald Peep ise – teemaks Valmar Adamsi luule retseptsioon. Aga Peegliga 
arenes sellest kohtumisest alates mingi usalduslik suhe. 1971. aastal kroonis 
seda Peegli soovitus eesti filoloogia osakonna parteialgorganisatsioonile võtta 
üliõpilane Rein Veidemann vastu NLKP liikmekandidaadiks. Mäletan seda 



122

kauni suuretähelise käekirjaga paberilehte, kui läksin seda viima ülikooli 
parteikomiteesse. 

„Saatuslikuks meheks” sai Juhan Peegel minu elus 1974. aasta kevadtalvel. 
Olin selleks ajaks juba ülikoolilehe aktiivne kaastööline. Lehes oli ilmunud 
mu luuletusi, väike uurimuslik artikkel Adamsi luulest, mõned uudislood, 
niivõrd kuivõrd kursuse ja kirjandusringi tegevusest kajastavaid artikleid võiks 
nimetada uudislugudeks. Olin peahoone kolmanda korruse seminari raama-
tukogu (seminarka) taga asuvas toimetuseruumis saanud omainimeseks. 
Ajalehte „talitasid” sel ajal tegevtoimetajana Asta Põldmäe ja kirjandus toime-
tajana Jüri Talvet. Juhan Peegel oli olnud mõnda aega vastutav toimetaja. Oma-
vahel öeldes – see, kes ülemustelt pähe sai. Vist saksa traditsioonis kutsuti 
neid Sitzredaktor’iteks, „istuvateks toimetajateks”, keda alati võis ohverdada 
võimule, ilma et ajalehte ennast suletaks. Aga millalgi oli Peegel andnud selle 
ühiskondliku kohustuse – sest ülikoolilehe vastutav toimetaja oli parteiline 
ülesanne! – üle Hillar Palametsale. 

Peegel tegi ka rektor Koobile ettepaneku jätta mind ülikoolilehe juurde 
tööle, ehkki mul polnud ajakirjanduslikku eriharidust. Aga selle korvavat 
kaastööde organiseerimise võime ja Veidemanni „liikuv vaim”. See ülikooli 
juurde tööle jätmise taotlus tundub tänasele lugejale kummaline. 1970. 
aastatel oli see aga erakordne ettevõtmine. Nimelt tähendas ülikooli lõpe-
tamine ühtlasi seda, et järgmised kolm aastat tuli töötada ametis ja kohas, 
mille otsustas suunamiskomisjon. Omavahel kutsuti seda igal varakevadel 
aset leidvat ja lõpetajaid puudutavat faasi orjaturuks. 

Orjaturul ei puudunud oma paremgi pool. Lõpetajad kindlustati tööga 
ja kool või asutus, kuhu lõpetaja suunati, pidi hoolitsema noore inimese 
elamiskoha eest. Nii et võisid kohe ka pere soetada, kui suunamiskohas kedagi 
südamelähedast leidus, kellega end siduda. Minu taotlus põrkus haridus-
ministeeriumi plaanidega. Ministeerium oli juba lõpetajate arvu sobitanud 
täitmist vajavate õpetajakohtadega ning mulle oli määratud järgmised kolm 
aastat õpetada eesti keelt ja kirjandust Paide keskkoolis. 

Aga Peegli autoriteet ülikooli juhtkonna ees ja Arnold Koobi kui endise 
ministri autoriteet suutsid ministeeriumi plaanidesse erandi tekitada ning 
minust sai ülikoolilehe tegevtoimetaja. Ning juba aasta pärast tegev- ja 
vastutav (allkirjaõiguslik ja tsensuuriga suhtlev) toimetaja ühes isikus. Meil 
oli fantastiline seltskond, kes me tol ajal – üha süvenevas brežnevlikus stagnat-
sioonis – ülikoolilehte tegime: Asta Põldmäe, mina ja Varje Sootak, lisaks 
vaheldumisi erinevaid ajakirjandusüliõpilastest praktikante. Kes võtab 
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toonaste aastakäikude lehti sirvida, see märkab, kui palju kultuuri on selles 
lehes: kirjanduslikku omaloomingut, kunsti, teatriretsensioone, ülevaateid, 
probleemartikleid, tänapäeva mõistes feature’sid ja isegi mõningaid human 
interest’i liigitatavaid lugusid. Ülikoolilehte hakati tellima Eesti paljudesse 
kohtadesse, nii et igal esmaspäeval kirjutasime aadresse ja kleepisime marke 
panderollidele, selleks et tellijad reedeti ilmunud lehe kätte saaksid. 

Võimudele oli muidugi ühe ametkondliku lehe (vene k mnogotiražka) 
selline populaarsus vastukarva. Kui ülikooli juhtkond võis veel sellisele 
vabameelsusele läbi sõrmede vaadata, siis Tallinna parteiline ja küllap ka KGB 
poliitiline eliit sellega leppida ei saanud. Nõnda tuli mul ikka esmaspäeviti 
„käia kohvil” kas rektor Koobi enda või siis parteikomitee sekretäri Jaan 
Reimandi juures – teemaks jälle mõni lubamatu seisukoht, kahtlane autor 
või ülemeelik artikkel ülikoolilehes. Ja minu käitumise kohta pidi partei-
koosolekutel aru andma ka minu soovitaja ning kaitseingel Juhan Peegel. Asta 
Põldmäega oli meil ikka aeg-ajalt võimalus lohutada teineteist: mis meil viga 
Peegli laia selja ja kannatliku meele varjus oma ajakirjaniku kutsumust ja 
kohustusi täita. Kui jälle mõni pikne oli sähvatanud ja järgnes müristamine, 
siis Peegel vaid ohkas. Midagi ta mulle ka soovitas, vist sedasama, kuidas 
ridade vahele kirjutada. Aeg-ajalt kirjutas ka ise mõne juhtartikli, aga üldiselt 
sai ta ju aru, et ülikoolilehe selline pidu ei saa kaua kesta. Ei saa paksu suppi 
keeta paja ühes nurgas, kui ümberringi kõik on vedel. 

Ja nõnda tuli päev – see oli 1977. aasta kevadel –, kui kõigi korruste 
võimudel sai ülikoolilehe sellisest vormist villand ning toimetaja tuli tagan-
dada. Tundsin jalgealuse põlemist ka ise. Tüütuseks oli saanud kaitsta end ja 
lehte ülikooli parteikomitee koosolekutel, korra tuli isegi Kanossa-tee ette 
võtta Tallinna, kus pastorlikult manitses mind õigel teel püsima toonane 
ideoloogiasekretär Vaino Väljas isiklikult. Juhan Peegel oli kurtnud „muret 
poisi pärast” – nii ta mulle hiljem ütles – kirjandusmuuseumi direktorile, 
Vene maal sündinud ja õpetajana töötanud ning laskurkorpuses teeninud 
Eduard Ertisele. Võimukartliku, aga heasüdamliku Ertisega oli rääkinud ka 
Rudolf Põldmäe, kes oli mul soovitanud astuda juba aasta eest aspirantuuri 
eesti kirjanduse alal. Nii et kogu minu toimetajakarjäär lahendati toonastes 
tingimustes väärikalt „seoses üleviimisega teisele tööle”. 

Kaks aastat hiljem ilmus Juhan Peegli „Ma langesin esimesel sõjasuvel” – 
eesti kirjanduse üks tähtteoseid. Ma olin vapustatud selle aususest. Ütlesin 
Peeglile, et see teos kõlab otsekui lunastus kõigile ta kunagistele võitlus-
kaaslastele, kes langesid kas Punaarmee või Wehrmacht’i poolel, sest nad kõik 
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sõdisid võõrastes sõdades. Aga nad täitsid oma sõdurikohust, mis tõuseb elu 
ja surma kohale. Hiljem, kui nad on pääsenud, tagasi sõjast või langenud ja 
nende hinged Elüüsiumis, siis jah, siis tabab neid valu. Võitjate ja kaotajate 
haavad veritsevad mälestustes. 

Peegli sõjakaaslane Olev Jõgi kirjutas Peegli raamatule samavaimulise 
retsensiooni, milles tsiteerib romaani lõpulõiku. Ma ei saa neid lõpulauseid 
ilmselt kunagi lugeda, ilma et ei neelataks pisaraid: „Ja kui puhub kagutuuleke 
sealt Pihkvamaa poolt ning koputab õhtul teie uute õnnelike majade 
aknaruutudele, siis teadke, et seesama tuul on puhunud üle meie tagasihoidlike 
mullast kodade otsekui tervitus teile kõigile armsal Eestimaal nii ammuste 
aastate takka.”

Järgmiste aastakümnete hetked Peegliga sattusid olema kas konverentsidel, 
seminaridel või juubelitel. 2001. aasta tõi mind tagasi Tartusse, kui olin 
valitud eesti kirjanduse õppetooli professoriks. Olin jätkanud ka oma 
veerukirjutamisi ja retsensioone. Olin korraga ajakirjanik, kriitik ja kirjanduse 
õppejõud. Mitmel korral külastasin Peeglit ta Annelinna kodus. Viimati tema 
85. sünnipäevaga seoses 2004, mil intervjueerisin teda. Olen võtnud suure 
tunnustusena, et ta minugi ausaks jäämise püüdlusi on tähele pannud. Juba 
„ärateelisena” (niisugune on Mart Raua testamendiks jäänud luulekogu 
pealkiri) jagas ta minuga neil hetkedel südamevalu kerglaseks muutuva 
(=kolletava) ajakirjanduse pärast ja kurtis selle üle, kui vähe on siiski 
kogunenud seda vilja põllul, mida tema on harinud. Tema! Suur Peegel! Mees, 
kelleta eesti ajakirjandus ning tema lugu oleks hoopis teist nägu! 

Nõnda, enese elu poolikuse ja oma tegemata tööde pärast saavad 
muretseda vaid need, kelle sihid ei mahu ühte inimellu. Aga õnneks – ja 
ühena vähestest on Juhan Peeglil vaimne koolkond ning vaimu pärijad. Teine 
seesugune suurmees Tartu ülikoolist on Juri Lotman. 
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Jüri Valge

Juubeliüllatus õnnestus

Tegelikult olen ma kuulanud ühtainust Juhan Peegli loengut: 1987. või 1988. 
aasta kevadel Turu ülikooli Fennicumi esimese korruse auditooriumis. Juhan 
ei tahtnud seda pidada, sest ta soome keel oli kasutusvõimaluse puudumise 
tõttu roostes, peenikesed kriidid murdusid ja ta oli ilmselgelt närvis. On 
siiamaani piinlik, et ta sellisesse olukorda sattumisele kaasa olin aidanud. 
Teisalt: 45 minutit kannatust oli vajalik, et ametlikust turismigrupist Turgu 
Ilmar Talvega kohtuma põgeneda ning samuti aitas loenguhonorar lühikest 
Soome-reisi vähegi inimväärsemaks teha. Mõlema eest oli Juhan äratuntavalt 
tänulik.

Enamik Juhanist mällu kristalliseerunust on pärit väljastpoolt otsest 
tööelu. Mis ei tähenda, et tema olemus, seisukohad ja käitumine oleksid 
tööelus ilma mõjuta olnud. Nii siis, kui reaalne Juhan, muhe naeratus näol, 
peahoone trepil vastu astus ja ilmest midagi veel muhedamat ütles, kui ka 
siis, kui ta ise enam ei peahoonesse ega mujalegi vastu tulema ei pääsenud. 
Headus ja osavõtlikkus – eriti kui seda on sellisel määral, nagu Juhanil oli – 
ei saa jääda märkamata ega meelest minna, kuigi konkreetsed sündmused 
ununevad.

Saaremaa pered polnud just rikkad ning Juhanil püsis see hästi meeles ka 
siis, kui professori- ja akadeemikupalk mõne teise mehe olnut unustama oleks 
pannud. Mind puudutab see seoses diplomitööga. Ühena mu pisiuurimuse 
kolmest juhendajast kandis Juhan Peegel hoolt töö ajakirjandust puudutava 
osa eest. Korraldas mitu sületäit analüüsimaterjali (vanu Edaseid), seletas 
žanrierinevusi ja vaidles vastu enda tiitellehele juhendajaks kirjutamisele. Aga 
lisaks tegi veel ühe asja: veenis tollase Edasi juhte ühe eksemplari mu tööst 
ära ostma. Mida toimetus mu pisikese uurimusega peale hakkas, ei mõistnud 
ma siis ega mõista ka praegu, aga ülikooli lõpetavale spetsialistihakatisele oli 
saadud honorar suur asi.

Seitsmekümnendate aastate lõpul oli minulgi eesti keele aspirandina õnn 
kuuluda kooslusesse, mille moodustasid eesti keele, soome-ugri keelte ja 
ajakirjanduse eriharu. Ühine seltsielu kestis aga edasi aastaid hiljemgi. 
Mäletan, kuidas ühel ilmselt järjekordse alkoholivastase kampaania aega 
langenud sünnipäevatähistamisel eesti keele kateedri tagatoas soovitas 
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professor suure seltskonna ainsa veinipudeli võimaliku võõra puhuks laua 
alla panna. Igaks juhuks. „Mina olen selle riigi eest sõdinud ja laua alt jooma 
ei hakka!” teatas Juhan ja tõstis pudeli mürtsuga lauale tagasi.

Korra olime Juhaniga lahkunud kolleegi haiglast aulasse loorberite vahele 
toomas. Ei tea, miks, aga kitsas ruumis olnud kirstu pidi kombekohaseks 
väljakandmiseks ümber keerama, mis oli piisavalt ebamugav. Koguni sel 
määral, et mõned meeskonnast olid valmis traditsiooni rikkuma. „Siit ilmast 
minnakse, jalad ees,” oli Juhan kõigutamatu. Ümber me selle kirstu keerasime 
ja ilmselt on taganeda soovinuilgi nüüd kergem olnule tagasi mõelda.

Väitekirja kaitsmise peod olid kaheksakümnendatel keelatud – nii sooviti 
vältida dissertandipoolset oponentide, nõukogu jt „tänamist”. Kuna kaitsesime 
Valve-Liivi Kingisepaga oma kandidaaditöid 1982. aasta detsembris, siis 
tähistasime talve saabumist ... Tähtsa sündmuse puhul etendasid kolleegid 
Valve-Liivile ja mulle mõnusa väitekirjadeteemalise elava ajalehe. Juhan tegi 
kõik enda ja teiste rõõmuks kaasa. Mäletan, kuidas ta minu dissertatsiooni 
mõtte tabavalt kokku võttis: tema on keele – eelkõige selle koondlause – nagu 
kontmehe tükkideks lahti võtnud ja siis jälle kokku pannud. 

Korra olen Juhanil Saaremaal Türna talus külas käinud. Pooleldi kokku 
lepitud see kohtumine oli: meil oli pudel šampanjat, Juhani abikaasa tõi 
kambrist lastevorsti ja leiba. Mäletan, kuidas kork kõrge kaarega üle talumaja 
lendas; Juhan ütles muidugi midagi suurtükiasjanduse kohta. Rääkisime 
maast ja ilmast, kindlasti keeleuuendusest. Igal juhul vaatan praegugi, kui 
Kuivastu ja Kuressaare vahel Türnale viivast teeotsast mööda sõidan, 
minevikku – justnagu võiks Juhan sealt käänaku tagant veel välja astuda.

Omamoodi lugu oli Juhani 60. sünnipäevaga. Ega ta neist tähistamistest 
suurt hoolinud, aga seda mõistis küll, et päriselt mööda hiilida neist ei saa. 
Teised jälle püüdsid sündmuse üleelamist Juhanile võimalikult mugavaks 
ning heas mõttes üllatuslikuks teha. Vähemalt üks kord tuli üllatus kindlasti 
välja. Aula mööblipaigutus oli siis teistsugune: istuti parema küljega akna 
poole, ees vasakul oli kõnepult ning ees keskel poodium. Vabadussõja poisid 
olid Leniniga asendatud. Sain dekaanilt ülesande ja ilmselt küllalt suured 
volitused poodium Juhani sünnipäevale sobivaks kujundada. Kusagilt saime 
hiirekõrvul kased, ülaseid ja nurmenukke käisime paari üliõpilasega Tartu-
lähedasest metsast korjamas ning kadakad tõin põhjarannikult. Saaremaa 
meenutamiseks oli vaja ka kive, ning need – papist küll, aga muidu nagu päris 
– tõi ja ühtlasi pani kogu kompositsiooni kaunilt kokku tollane Vanemuise 
peakunstnik Meeri Säre. Enne aga oli pikk vaidlus aula komandandiga, kes 
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kogu ettevõtmise tahtis ära keelata: „Kunagi pole nii tehtud.” Üldine arvamus 
oli, et kui oleks mõne teise mehe juubeliga tegu olnud, ega siis kaski ja 
kadakaid aulasse oleks lastud. Juhani nime ja Saaremaa vastu aga kõikvõimas 
komandant argumente ei leidnud. Luba tuli ja Juhan oli siiralt rõõmus. Kui 
läksime hiljem kokku lepitud ajal kujundust maha võtma, palus komandant 
selle veel üheks päevaks üles jätta – järgmine juubilar oli seda ka endale 
soovinud. 

See oli mitu-mitu aastat hiljem, kui juba Haridus- ja Teadusministeeriumis 
töötasin. Üks kena ülikonna, lipsu ja suure portfelliga mees oli ise kohale 
tulnud ja soovis tähtsas küsimuses ministriga kokku saada. Viimasel polnud 
aega ning külaline suunati sujuvalt kantsleri jutule. Sealt edasi asekantsleri 
kabinetti ning katsetati ka mõne osakonnajuhatajaga. Kui kohtumissoov 
minuni jõudis, polnud mul seda enam kellelegi edasi anda ning nii istusimegi 
külalisega ministeeriumimaja keldris, kohvitassid ees, ja arutasime teemal 
E=a². E tähendas eesti keelt ning probleem oli a määratlemises – selle 
õnnestumine pidi tagama kõigi eesti keele probleemide eduka lahendamise. 
Vestlus käsitles kogu laia probleemistikku ning ulatus Kristuse juurest 
relatiivsusteooriani, vahepeal ka eesti keelt puudutades. Ega külaline otseselt 
midagi palunudki, soovis ainult oma mõtetele toetust ja tehtule tunnustust. 
Varasemad pöördumised ja nendele kirjutatud ametimeeste resolutsioonid 
olid ilusasti paksu kausta köidetud. Heal meelel näitas ta seda mullegi ning 
EKP keskkomiteele, Teaduste Akadeemiale jt tehtud pöördumiste hulgas oli 
ka Tartu Ülikoolile adresseeritu. Ning sellel hoogsa ning unustamatu 
käekirjaga tekst: „Palun seda maailmaajaloolise tähtsusega tööd igal võimalikul 
viisil toetada.” Kuupäev ja allkiri – muidugi Juhan Peegel.

Head ja aktiivsed ajad ei kestnud ka Juhani puhul igavesti. Sattusime 
Annelinnas lähestikku elama ning autoga liikujana aitasin mõnikord Peeglidki 
peahoonesse või vanasse kohvikusse mõnele üritusele. Liftita korrusmaja 
pantvangistusest need vähesed autosõidud haigete jalgadega Juhanit muidugi 
ei päästnud. Meelde on jäänud tema abi tõrjuv tagasihoidlikkus („Ah, mis 
nüüd minu pärast autot kinni pidada!”) ning tänu, kui ta pärast sõitu valmistus 
trepist tõusma. Aste-astmelt.

Viimane kohtumine Juhaniga oli 2006. aasta jaanuaris. Olime just 
asutanud Wiedemanni keeleauhinna laureaatide annetuste toel Wiedemanni 
fondi „eesti keele õppe ja rahvusliku kasvatuse toetuseks”. Kõigi auhinna 
saanutega tuli rääkida ning kõigi ühisel jõul fond tehtigi. Kui mõnikord läks 
selgitus- ja põhjendusjutt päris pikaks, siis Juhan tabas mõtte lennult: 
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„Loomulikult toetan!” Probleem oli vaid selles, kuidas tema annetus kohale 
jõuab, sest jalad olid veel viletsamaks läinud ning maja kõrgus polnud 
vähenenud. Läksin Juhani poole raha järele ja istusime juttu ajades tunni 
kindlasti. Peamiselt rääkis Juhan. Meelde on jäänud, kuidas ta meenutas 
kannuste kõlinat, kui Ropka mõisas asunud väeosast virgatsina iga päev 
mööda munakivisillutisega Tähe tänavat Barclay platsil asunud staapi ja tagasi 
astus.

Kannuste helinat pole ma kunagi kuulnud. Aga usun ette kujutavat, 
milline see oli, ning seostan Juhanitki enda jaoks selle kauni vaikse sooja ja 
kestva meloodiaga.

Jüri Valge kaitseb detsembris 1981 kandidaadiväitekirja filoloogia teadus-
konna nõukogu ees. Nõukogus paremalt Arvo Laanest, Juhan Peegel, Valdek 
Pall, Arnold Kask, Paul Ariste, Eduard Laugaste, Harald Peep, juhatab Huno 
Rätsep, Aarne Vinkel, Ago Künnap, Paul Alvre, Eduard Vääri ja Mati Erelt.
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Ljubov Kisseljova

Kutsusime teda Lev Tigrovitšiks

Põlistartlasena võin kinnitada, et Tartus elades oli võimatu Juhan Peeglit 
mitte märgata. Isegi neil, kes temast kuulnudki polnud, jäi pilk tahtmatult 
pidama tema rahulikult liikuval pikal, tüüakal figuuril tiheda lokkisjuukselise 
lakaga. Ise oli ta ikka uhke selle üle, et on saarlane, kuigi suurema osa oma 
pikast ja helgest elust elas ta Tartus. Siia ilmus ta küll juba enne minu sündi, 
kuid hiljem elasime palju aastaid ühes linnaosas – tema Väike-Tähe, mina 
Tolstoi tänaval. Siis ma juba teadsin, kes ta on, kuna kohtasin teda sageli 
ülikooli peahoones, kus asus eesti keele kateeder. Kummaline, et ta osutas 
meile, vene filoloogidele, tähelepanu (tollal toimusid peahoones veel loengud!). 
Polnud võimalik teda mitte tervitada, kuigi minu üliõpilaspõlves ta vene 
filoloogidele loenguid ei pidanud. Tervitamise tava sisendasid nii kodune 
kasvatus kui ka ülikooli traditsioonid. Meie professor Juri Mihhailovitš 
Lotman ei kergitanud kübarat mitte ainult kolleegide-õppejõudude, vaid ka 
meie, üliõpilaste ja koristaja ees. Samuti toimis ka meie armastatud latinist 
Richard Kleis. Seega, kohates koridoris soliidset, selgelt professori välimusega 
inimest, me muidugi tervitasime. Sellel, et professoriks sai ta umbes kümme 
aastat hiljem, ei olnud meie jaoks mingit tähtsust, meie silmis ta oli juba 
professor. Tagasihoidlikule „terele” ei saanud me mitte ainult viisaka vastuse, 
vaid ka naeratuse, mõnikord tema suurte tähelepanelike silmade kelmikavõitu 
muige.

Kui ma 1970. aastal veel üliõpilasena asusin tööle vene kirjanduse kateedri 
laborandina, hakkasime tihemini kohtuma. Ta töötas tollal eesti ajakirjanduse 
varasemat perioodi käsitleva doktoridissertatsiooni kallal ning astus sagedasti 
kateedrisse mingi küsimusega kas Juri Lotmanile, vene žurnalistika ajaloo 
spetsialistile Pavel Reifmanile või eesti allikate tundjale Sergei Issakovile. 
Mõnikord oli tal vaja midagi vene keeles trükkida või artiklit korrigeerida. 
Siin osutusime tema abilisteks Vladimir Kilk ning mina. 

Lotmani, Reifmani ja Kilgiga oli ta samast põlvkonnast, kõik olid sõja 
rindel läbi teinud. Ei saa öelda, et nad oleksid sellest rääkinud, kuid neid, 
Teise maailmasõja rindemehi, ühendas mingi nähtamatu side. Issakoviga 
sidus neid ühine üliõpilasnoorus ning represseeritud „rahvavaenlaste” 
järeltulija saatus. Sellestki tollal ei räägitud, kuid see teadmine hõljus õhus. 
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Lotmaniga ühendas teda ilmselge vastastikune sümpaatia. Nende 
kohtumisega kaasnes alati soe käepigistus. Nad mõistsid teineteist poolelt 
sõnalt, aga mõnikord piisas vaid kulmude kergitamisest või ilmekast muigest 
(mõlemal oli väljendusrikas miimika).

Minu osaks langes tema doktoriväitekirja autoreferaadi teksti redigeerida 
ja korrigeerida. Seda trükiti ülikooli rotaprindil, seega tuli kõik trükivead 
käsitsi üle kleepida. Selles käsitöös, võiks isegi öelda kunstis, olime me 
kateedris (mille trükiste maht oli suurimaid ülikoolis) omandanud tõelise 
meisterlikkuse, kuna kleebised tuli täpselt sobitada, et nad oleksid trükituna 
märkamatud. Mäletan, kuidas ta tõi kõigile kateedri liikmetele oma auto-
referaadi eksemplari, sealhulgas ka minule tänuliku autoripühendusega. See 
on minu jaoks tänaseni hinnaline mälestus suurepärasest inimesest. Pärast 
ootasime kõik koos temaga doktorikraadi kinnitamist kurva kuulsusega 
VAK-is (Kõrgem Atestatsioonikomisjon Moskvas). Juhan Peegli jaoks venis 
see protsess kaks aastat (1973–1975), aga Zara Mintsil tuli oodata viis aastat 
(1972–1977).

Kateedri vanem põlvkond, samuti Juhan Peegel, olid NLKP liikmed. Meie 
rindemehed astusid parteisse sõja ajal, Juhan Peegel 1966. aastal. Seda sammu 
võivad halvustada vaid need, kes pole elanud Nõukogude Liidus. Seda ei 
tehtud mitte isiklikust huvist, vaid rahvuslikest ning ülikooli huvidest 
lähtudes. Juhan Peegel tahtis luua eesti ajakirjanduse kateedrit, ja see tal ka 
õnnestus. Ta tahtis rajada uut koolkonda, aidata noortel talentidel elus edasi 
jõuda, ning seda ta tegigi. Ta tahtis tegelda teaduse ning loominguga, tahtis 
avaldada raamatuid. Kõik see õnnestus tal parimal määral. Pärast 1968. aasta 
sündmusi Tšehhoslovakkias polnud enam kellelgi mingeid illusioone nõu-
kogude süsteemi liberaliseerimise võimaluste suhtes. Nad pidid oma liikme-
sust taluma, mida nad kõik tegidki, varjamata kibedust ja irooniat, ning 
raputasid selle taaga kergendusega maha esimesel võimalusel, 1989. aastal. 

Ei mäleta, kust tulenes Juhan Peegli hüüdnimi meie kateedris. Selle 
käibelelaskjaks oli igatahes Vladimir Kilk, kes oli Peegliga seotud ülikooli-
aastatest saadik (võimalik, et juba Eesti Laskurkorpusest, kuigi viimases pole 
ma väga kindel). Igatahes mitte ainult Kilk, vaid ka teised nimetasid teda aeg-
ajalt Lev Tigrovitšiks (Lõvi Tiigripojaks). Ta teadis seda ning mängis mõnuga 
kaasa, ja ilmudes meie kateedrisse vanas keeltemajas (Ülikooli 18a–302), 
andis endast märku valju möirgamisega. Huumoritunne ja mängulisus olid 
talle kaasa sündinud. 
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Juhan Peegel sarnanes oma kuningliku välimuse poolest tõesti lõviga. 
Ta oli tark, heasüdamlik ja teravmeelne lõvi, kes pakatas energiast ning 
rõõmsameelsusest. Ainult tema silmade sügavuses peitus mingi tõsidus ja 
nukrus. 

Professorid Juhan Peegel ja Juri Lotman on tudengite kombel aset võtnud 
tagumises reas.
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Peeter Olesk

Alguses on teadmatus

Järgneva jutu teemaks on ühe inimese teekond Juhan Peegli ja tema loomingu 
juurde. Pisut sarnaneb see teekond mälestustega, kuid nendel mälestustel on 
ka oma eellugu, mis omakorda sarnaneb väga lugeja biograafiaga. Tavaliselt 
jäetakse see ära, millest on alati kahju. Lõpuni ammendav ehk tühjendav 
niisugune biograafia üldiselt ei ole ning nii jätan ka mina alamal mõned 
episoodid välja, ehkki ükski neist pole inetu või uskumatu. Küll aga võin kohe 
ette kinnitada, et mind ei ole keegi õpetanud Juhan Peeglit kui kirjanikku 
lugema ja kui tekib küsimus, miks, siis vastusest sellele küsimusele tulebki 
alustada.

Advokaadil ja ministril Lui Oleskil (1876–1932) ning Eesti naisliikumise 
ning sotsiaaldemokraatia ühel rajajal Minni Kurs-Oleskil (1879–1940) oli 
neli tütart. 1944. aastal oleksid nad kõik võinud Eestist lahkuda, kuid ära 
pidi minema ainult noorim, Minni-Dagmar Viirman (1911–1964), sest tema 
mees, Särevere vesiveski tehniline juht Siegfried Viirman (1908–1986), kelle 
vend koos oma perega ja õde koos abikaasaga küüditati Siberisse 1941, juhtis 
kaitseliitlasena küüditamise järel Järvamaal karistusoperatsioone. Nõukogude 
okupatsiooniga 1940–1941 oli ta pidanud leppima, küüditamisega ta ei 
leppinud. Selle eest tunnistati ta tagaselja Nõukogude Liidu suhtes „kodu-
maareeturiks” ning sõjakurjategijaks, nii et ta jäi koos perega ja teenija Leenaga 
ellu ainult tänu paadis Rootsi põgenemisele. Samas paadis oli koht kinni ka 
minu emal, Maja-Helmi Oleskil (1909–2000), kes läks noorema õe perele 
Türile appi hiljemalt 1944 varakevadel. Ema keeldus põgenemast, sest ei 
tahtnud lahkuda vanematest õdedest ja võib-olla ka juba haigest vanast pere-
konnasõbrast Karl-August Hindreyst (1875–1947). Nõnda jäi ta Säreverre 
maja hoidma ning põetama Siegfried Viirmani voodihaiget ema. Säreverest 
saatis ta mitme inimese vahendusel Hindrey jaoks toidupakke, ent leidus 
keegi naine, kellele ümbruskaudne rahvas oli pannud põlastavalt nimeks Pardi 
Mann, ja tema kinnitas NKVD-le, et Maja Olesk viib süüa oma metsas 
redutava õe perele.

Ema arreteeriti ja ta istus sanatooriumis, nagu tollal eeluurimisvangistust 
kutsuti, kinni pool aastat. Vabanenuna loobus ta oma kutsumusest olla 
kooliõpetaja ja asus silmkoetoodete käsikudujana tööle ETKVL-i Tööstus-
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kontoris, mis asus siis Tallinnas Narva maantee algul õuepealses majas. Sealt 
sai ta lõngakerad ja sinna viis ta kootud esemed – algul kampsunid, lõpuks 
labakindad ehk käpikud. Kududa võis ta kodus, mida aastani 1948 aga 
polnud, nii et kuigi ta polnud töötu, oli ta hulkur, kes teadis, et õemehe tõttu 
teda jälitati. See lõpetati alles 1988.

Võib siis isegi arvata, kuidas aastatel 1945–1957 polnud meie peres, 
lihased tädid kaasa arvatud, Loomingu tellimiseks ega ostmisekski raha. 
Olga-Desideria (1906–1988) ehk enne sõda advokaat Olli Olesk töötas 
juristina lastekaitse alal, dr Juta-Pia Olesk ehk tädi Tutt (1907–1970) aga 
oli lastearst pisut vastu unelmaid, sest ta oli tahtnud saada kirurgiks, ent 
saatuslikuks sai pikkus: ta oli väikest kasvu. Aastal 1957 määrati tädi Tutt 
Tallinna Kiirabijaama peaarsti kohusetäitjaks. Tema palk tõusis, kuid kasvasid 
ka kulutused õdedele ja õelastele, sest Mähele muretseti putkakrunt, millega 
eelmine valdaja ei osanud midagi peale hakata ja kus polnud algul kaevugi, 
minu õele üüriti ühelt kiirabijaama telefonistilt tiibklaver ning kuna mõlemad 
tädid elasid koos aadressil Luise 11, kus neil oli kasutada kaks köögita ja 
veevärgita tuba, mis olid vormistatud korteritena 1 ning 2, jäi tädi Tuti 
hooleks ilmselt ka suurem osa majapidamiskulusid, sest Olli Olesk läks 
pensionile juba 1961. Tädi Tuti palgast telliti Luise tänavale Looming, meie 
ema omalt poolt tellis Männikule Loomingu Raamatukogu. Lisaks sai minu 
õde kuni keskkooli lõpetamiseni kord kuus viis rubla raamatute ostmiseks.

Kõik õed olid mitmekeelsed ja põhjalikud lugejad, aga suurim lugemus 
oli kindlasti tädi Ollil, kes jälgis ka vene nõukogude uusimat kirjanduslikku 
perioodikat. See käis ilmselt külakorda, mistõttu seda sai arutada küllalt 
suures ringis, kuhu vahel lisandus ka tuttavaid Tartust. Värske Looming tolles 
ringis lugemuse põhjaks olla ei saanud, sest ta ei jõudnud kõigi kätte korraga. 
Põhi oli ikkagi Sirp. Nii ma ei mäletagi, kellega Olli Oleski tuttavaist me 
sattusime ühel ja samal ajal Mähele, kus ta siis tuntava õhinaga luges tuttavale 
ette üksikuid kohti Juhan Peegli pajatusest „Kuidas me Mihkliga siga tapsime” 
(Looming 1969, nr 9). Aeg oli tädi jaoks raske, sest dr Juta Oleskit oli aju-
kasvaja kahtlustuse tõttu korra juba opereeritud, kuid ilma patoloogilise 
leiuta. Ometi ei tajunud ma, et ta oleks Peeglit lugenud lohutuseks või nagu 
teise inimese kogemust samast maailmast. Olli Olesk ei tundnud maaelu. 
Kõige paremini tundis seda meie ema nii erinevatest kohtadest, nagu Püha-
järve, Restu, Käsmu, Paldiski, Mustvee, Särevere, Miiduranna ja Lehtse. Ema 
aga Juhan Peeglit ei lugenud, sest ta luges algupärast eesti kirjandust üldse 
võrdlemisi vähe. Tädi Ollit seevastu võis võluda Juhan Peegli sundimatus ehk 
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loomulikkus ilma naturalismita. Elus ei olnud Juhan Peegel minu jaoks vaba 
nagu Paul Ariste, kes elas oma, aga ka paljude teiste elu õppetooli ruumides 
või kohvikus või tänavalgi kõigi nähes. Ma ei söanda väita, kas Juhan Peegel 
oskas millelegi joont nii alla tõmmata, et see oleks tähendanud lõpparvet. 
Inimene on vaba siis, kui arve on tehtud – või kui arvet polegi. Just see viimane 
ongi Juhan Peegli mitme pajatuse alus.

Mina polnud Juhan Peeglit kui kirjanikku üldse lugenud. Teadsin teda 
kui regivärsiliste rahvalaulude keele ja sõnavara, niisiis ajaloolise morfoloogia 
ja leksikoloogia asjatundjat nende meie koju jõudnud tööde põhjal, mis ta 
tolleks ajaks oli avaldanud. Need olid lingvistiline kommentaarium raamatule 
„Fr. R. Kreutzwald. Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride 
ja muude lisadega” I (1961), õppevahend „Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest” 
2. tr 1966 (3. tr tema raamatus „Eesti vanade rahvalaulude keel” (2006)) ja 
artikkel „Nimisõna poeetilisest sünonüümikast eesti regivärssides” (1969). 
See teadmine aga ei rakendunud mul laulude ja nende töötluste mõistmisse, 
kuna nende ettekandmist ning lugemist polnud keegi õpetanud ja puudus ka 
koolipoisile jõukohane antoloogia koos selgitustega hädavajalike mõistete (nt 
tüüp) kohta. Herbert Tampere „Eesti rahvalaule viisidega” I–V (1956–1965) 
meil kodus puudus ning põhikoolis seda ei kasutatud. Ülo Tedre jt koostatud 
„Eesti rahvalaulud. Antoloogia” I–IV (1969–1974), kuhu Juhan Peegel 
kirjutas keelelise osa, oli hakanud äsja ilmuma ning ma ostsin selle tervikuna, 
ent temast arusaamise peatas kohe alguses seegi, et ma ei tundnud eesti 
murdeid ega nende ajalugu. Hakkasin regivärsilise rahvalaulu maailmas 
pisutki orienteeruma alles 1980. aastail, üheks teejuhiks muide ka Juhan 
Peegli sõnastiku „Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides” 
esmatrükk 1982–1991. See ei ole sõnavaraline konkordants ja kui ma temalt 
küsisin, mismoodi ta jaksas kogu ainese läbi töötada, näitas Juhan Peegel 
kätega, kui palju tuli kõrvale tõsta. Just Juhan Peegli töödest õppisin, kui 
oluline on tema tähelepanek, et regilauludes on sünonüüme alussõnale „naine” 
ja selle variantidele nagu „ema” jt vististi kõige rohkem.

Tulin – ega ole niisugusena kaugeltki mitte ainus – Juhan Peegli loomingu 
juurde niisiis selle keskelt. Teisiti ei võinud see ollagi, sest esimesed laastud 
„Saaremaa motiividest” ilmusid ammu enne minu sündi, 1946. Raamatukesest 
„Saaremaa motiive” (1964) läksin ma tookordsete huvide (aatomifüüsika ja 
saksa kirjandus!) valitsedes mööda ega tundnud ma ainsatki saarlast, kes 
oleks olnud meile perekonnasõber või kelle juurde oleks mul endal asja olnud. 
Männikul olid meie naabriteks setud, tatarlased ja venelased, kellest keegi ei 
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rõhutanud oma rahvuslikke juuri. Hiljem lülitas Juhan Peegel nood motiivid 
oma raamatusse „Lühikesed lood” (1970), mille eeltiitli ülaservale kirjutas 
Olli Olesk pühenduse „Peetrile jõuludeks 1970. Tädi Olli”, ent lugenud ma 
seda ei ole. Minu sissejuhatus lokaalainelisse kunsti algas Kristjan Raua 
söejoonistustega Põhjarannikult (raamatuna 1961), August Sanga koguga 
„Võileib suudlusega” (1963), Mart Raua luuletusega „Laul kaugustest” (1964), 
Erni Krusteni „Vana võrukaelaga” (1964) ja Juhan Smuuli „Muhu mono-
loogidega” (1964–1967), seega 1960. aastate keskel. Lokaalainelise kunsti 
sisuks on nn väikese inimese olemine suurtest keskustest eemal, rannainimese 
jaoks karmim, põllurahvale tsüklilisem, metsarahvale peamiselt talvine. Mulle 
olid kõik need parameetrid veelgi kitsama piluga, sest põldu ei haritud üheski 
nondes majapidamises, kuhu ma jõmpsikana olin oodatud: Aadu talu 
Miiduranna lõpus oli ühelehmatalu ilma hobuseta ja Lehtse oli turbatööstuse 
keskus, milles tähtsaimaks ehitiseks oli töökoda. Oma metsa polnud 
kummaski kohas ja Aadule jõudis värsket kala sedavõrd, kuivõrd teda 
rannapüüdjatel üle jäi.

Ent oldi üldiselt sissepoole pöördunud inimesed ning nii, nagu ma õppisin 
Juhan Peeglilt, et Saaremaal antakse võõrale esmalt süüa ja alles seejärel 
küsitakse, mis siis ka asja on, õpetas elu ise mulle seda, et me Aadul köögis 
istudes võtsime ükshaaval läbi kogu Einstruckide suguvõsa ja Miiduranna 
elanikud alates Kalbergi Ottost, kelle maja asus kohe bussi lõpppeatuse taga. 
See komme on mulle loomulik tänaseni. Saladusi ei küsitud ega räägitudki, 
aga inimesi iseloomustati selle järgi, mis nendega oli juhtunud. Kui välismaalt 
tuli mõni omaste kiri, loeti see ette ja nii oli enam-vähem kõik teada.

Pärast Paul Kuusbergi romaani „Südasuvel” (1966; lugesin seda raama-
tuna) polnud Juhan Peegli romaanil „Ma langesin esimesel sõjasuvel” (1979) 
öelda mulle õieti midagi uut, sest aastate 1939–1945 sisu kuulus minu 
kasvatusse algusest peale. Sain Juhan Peegli romaanist aru nõnda, et ennekõike 
oli teda vaja autorile endale, ja kindlasti oli romaani vorm teistele lugejatele 
atraktiivsem kui mälestused. Kuid ma ei osanudki tookord uut oodata.

5. kursuse sügissemestril loeti Tartus eesti filoloogide kirjanduse eriharu 
tudengitele tollal (1976 jj) erikursust kirjanduskriitika ajaloost. Juhan Peegel 
õpetas seda meile ilma erilise õhinata, sest see oli tema jaoks kõrvalaine 
mittežurnalistidele, kellest peaaegu kõik olid alati suunatud kooli õpetajaks. 
Arvestus toimus selleaegse eesti keele kateedri tagatoas, kus igaüks sai kätte 
lehekese mõne ajalehe või ajakirja nimega, ülesandeks iseloomustada seal 
avaldatud artikleid kirjanduse, eeskätt muidugi raamatute kohta. Oli õhtune 
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aeg ja Juhan Peeglil puudus vähimgi kavatsus hakata meid pinnima. Peaaegu 
et kõige rohkem võttis tal aega õpinguraamatusse ning arvestuslehele sisse-
kirjutamine. Alates järgmise aasta septembrist luges sama ainet kirjandus-
muuseumi teaduslik sekretär Rein Veidemann, kelle filosoofiadoktori väite-
kirja teemaks oli kirjanduskriitika vorm ja kelle aktuaalne lugemus oli 
nähtavalt intensiivne. Ta oli materjali sees, ent ei rahuldunud sellega.

Kolinud aastal 1980 Tallinna, võinuks Rein Veidemann kord nädalas 
Tartus oma kursust jätkata, aga see tähendanuks, et tema väitekirja lõpetamine 
oleks olnud määratud venima. Aine jäi vabaks. Saksa filoloogidele pakkus 
dotsent Juhan Tuldava seda kursust Ain Kaalepile, kes loobus, pakkudes 
mind. Muuseumi juhtkond lubas seda ja nii ma alustasingi, asendades 
kirjanduskriitika kirjanduse mõistmisega ning piirates sedagi saksa kir-
jandusteaduse ajalooga. Talvel oli üliõpilastel arvestus juba sooritatud, kui 
minult nõuti aineprogrammi. Seda kogunes mitu lehekülge, mida oli dotsent 
Asta Luigase arvates liiga palju, sest, nagu ta oli veendunud, „niikuinii nad ei 
loe seda”. Programmi tohtis olla ülimalt kaks lehekülge poole A4 formaadist. 
Võib-olla oli professor Harald-Heino Peep see, kes soovitas küsida Juhan 
Peeglilt tema programmi ja kirjutada sealt vajalikud osad lihtsalt maha.

Jäin peahoone fuajees vastu tollast 140. auditooriumi Juhan Peeglit 
ootama. Oli teada, et ta ei jää pärast loengute lõppu oma teisel korrusel 
asunud kateedrisse aega veetma, nii et kui ta lõpetas kolmveerand, jõudis ta 
alla hiljemalt täistunniks. Kui ta tuli, astusin ligi ning palusin talt tema 
programmi kirjanduskriitika ajaloo kohta. Milleks teile seda tarvis on, küsis 
ta pisut kahtlustavalt. Vastasin siis, et loen seda ainet saksa filoloogidele ja 
mult nõutakse programmi esitamist, kuid ma ei oska seda ilma eeskujuta 
kokku kirjutada. Pole mul mingit programmi, tunnistas Juhan Peegel ja üldse 
– miks te loete seda ainult saksa filoloogidele? Seletasin edasi, et minu 
õppeülesanne on tehtud ainult tolle kateedri üliõpilastele ning küsida seda 
juurde justkui ei sobi. „Mina tean kirjanduskriitikast sama palju kui kits 
kirikupühast,” ütles ta enda kohta. „Te olete noor mees, teete oma programmi 
ise ja ma räägin professor Karl Muruga kohe, et ta annaks kogu selle aine teie 
kätte.” Veel enne, kui ma aru sain, mida see tähendab, lausus Juhan Peegel 
rõõmsalt, et tal läks horisont kohe helgemaks, jättis hüvasti ning oligi uksest 
väljas.

Paar päeva hiljem ütles Karl Muru mulle Elva-Tartu töölisrongis, et minu 
pealt on tolmu pühitud ehk see aine tulebki minu kätte. Ilma pikema jututa, 
seega täiesti ootamatult olin saanud oma õppejõudude kolleegiks, kelle 
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koormus kasvas niisuguseks, et mingiks pikemaks jutuajamiseks ühist huvi 
pakkuval teemal puudus vaba aeg. Teemasid oli, näiteks kuidas regivärsside 
sünonüümika uurimist jätkata. Kadri Peebo (abielus Tamm) valis jätkamiseks 
võrdluste poeetika, aga ei leidnud probleemi avamiseks sobivat võtit. Juhan 
Peegel oli mõtetega mujal ja ajas kinni ning Kadri Peebo jäi juhendajata. 
Pakkusin talle siis erinevaid mooduseid, millest ta ühe valiski ja sai 
kogemustega folkloristidelt kõvasti kiita – nii kõvasti, et seda jätkus Juhan 
Peeglilegi, kellest öeldi, et ta on leidnud täiesti uue suuna. Paar päeva pärast 
Kadri esinemist tuli minu juurde PhD Ottilie Kõiva vabandama: folkloristid 
olid tõsiselt arvanud, et see, millest Kadri kõneles, oligi Juhan Peegli leid. 
Kadri oli seejärel rääkinud, kuidas asjalugu tegelikult käis.

Vastasin Ottilie Kõivale siiralt, et mul ei saa olla vähimatki selle vastu, kui 
Juhan Peegel kiita saab. Hiljem jäi paraku küsimata, mismoodi ta täpselt 
regivärsini jõudis. Küsimata jäi paljugi, eriti kuna minu mulje järgi ta ei 
armastanud dotseerida ega pidanud nägema vaeva selleks, et end tagasi 
hoida.

22. veebruaril 2013 Tähtvere mõisas
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Härmo Saarm

Laveerisime piiri peal: tohib, ei tohi

Olen kogu elu olnud õpetaja: diktor on õpetaja, reporter on õpetaja, PR-
inimene, nagu ma vahepeal olin õiguskantsleri juures – jällegi õpetaja. Nüüd 
juhin Salme harrastusteatrit – palun väga, jälle õpetaja. 

Juhan Peegli loominguga tutvusin, kui töötasin Eesti Raadios, hakkasin 
lavastajana tööle 1970-ndate lõpus. Aastal 1979, kui ilmus Juhan Peegli 
raamat „Ma langesin esimesel sõjasuvel”, oli see tekst sisuliselt kohe valmis 
stse naarium. Minul jäi üle seda vaid lühendada ja stseenid paika panna. 

Seal oli muidugi ilus teema sees: sõdur jääb sõduriks, olgu ta siis ühel või 
teisel pool. Just see inimlikkuse kants sõduris endas! Tol hetkel lugesin 
esimest korda materjali, mis rääkis nendest inimestest, kes sõja alguses kohe 
pidid vastavasse sõjaväkke minema: siis viidi ju kõik ruttu-ruttu Venemaale, 
Pihkvamaale. Sakslased tulid jõuga peale – polnud mitte midagi muud teha, 
pidi kaasa minema. 

Juhus viis mind Tartus kokku ka Juhan Peegli endaga. Kohtusime temaga 
auditooriumi juures ja seejärel vestlesime pool tundi kohvikus. Küsisin 
fragmentaariumi kohta üht-teist ja Peegel hakkas toredalt-muhedalt naerma 
ning lausus: „Minu käest on palju küsitud, kas seda ei saaks filmiks ja 
lavastuseks teha.” Hiljem selgus, et teosest „Ma langesin esimesel sõjasuvel” ei 
ole veel filmistsenaariumi tehtud, küll aga teater Vanemuine lavastas selle. 

Aastal 1984, kui lõpetas lavakunsti kateedri 11. lend, oli neil vaja ka 
raadiokogemust. Lavastasin nendega suure lavastusliku raadiokuuldemängu, 
lihtsalt praktika mõttes. Ja muidugi haarasin kinni Juhan Peegli teosest „Ma 
langesin esimesel sõjasuvel”. Seal on palju tegelasi, enamasti mehed, sõdurid. 
Kuna see 11. lend oli Mikk Mikiveri kursus, kes oli kuuldemängu jutustaja 
rollis, võtsime sealt lennust palju näitlejaid. Võtsime ka Vene Draamateatrist 
näitlejad kaht vene ohvitseri mängima. 

Tegime näitlejatega korraliku analüüsi ja tollastest noortest, kes praegu 
on vanuses 50 ja pluss, sain ma aru, et nad mõtlevad sõduri elukutsest hoopis 
inimlikumalt kui need, kes meil tollases ühiskonnas olid suured ohvitserid, 
sõdurid ja kolhoosides sellised suured käratsejad. Ühesõnaga, tollased noored 
olidki hoopis inimlikumad – see kõik selgus nendega koos tehtud analüüsi 
käigus. Seejärel panin lavastuse stsenaariumi kokku. Muidugi, eks siin 
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Raadiomajas oli ka väike tõrge selle tegemiseks ülemuste poolt. Ideoloogiliselt 
pidi ettevaatlik olema. Aga õnneks ei läinud lugu nugade peale ning kui 
ütlesin, et Mikk Mikiver mängib peaosa, rahunesid kõik.

Vahepeal oli selline tunne, et peaksin stsenaariumi näitama ka Peeglile. 
Aga tollal ei olnud mingit operatiivset infovahetuse võimalust. Ausalt öeldes, 
mul oli niivõrd kiire selle kuuldemängu valmimisega, et ma ei jõudnudki 
ühendust võtta. Tegin lihtsalt valmis. Ja siis pärast kuulsin tuttavate tuttavate 
kaudu, et Peegel oli seda eetrist kuulnud ja öelnud: „Oo, pole viga, oo, pole 
viga.” See oli aastal 1984. 

Rohkem ma Juhan Peegliga kokku ei ole saanud. Ta lahkus meie seast 
aastal 2007, nii et oleksin võinud saada küll, aga lihtsalt elu sättis teist-
moodi. 

Nõukogude Liidu ajal, kui sattusid mõne väga hea stsenaariumi peale ja 
tahtsid seda kangesti tegema hakata – olgu siis stsenaariumiks kirjutamata 
teos või hea näitemäng – ja võis arvata, et sellega tekib ideoloogilisi probleeme, 
pidid ennast ikka vaos hoidma. Pidid alati olema valmis, et peatoimetaja sind 
spetsiaalselt välja kutsub niimoodi kahekesi laua taha vestlema. Siis pidid 
olema ettevaatlik, et ei puuduta nn ideoloogilisi kohti, olgu selleks siis kriitika 
valitseva süsteemi või üldiste filosoofiliste küsimuste kohta jne. Hästi, ega me 
siis teinudki otseselt midagi. Näitetekstid olid suures osas ikkagi sisse loetud. 
Rahvas möirgas saalis, kui tundis allteksti ära. Eetris see ei tulnud alati nii 
hästi välja, saalis aitas kehakeel kaasa. 

Kui aga analüüsida näitlejaid, siis nende intonatsioonides, lausete valikus 
ja kõigis väljaütlemistes oli oma alltekst ikka sees – see käis ajastu lavastuste 
juurde. Ometi tekkis kunstinõukogul küsimusi vaid mõnel üksikul korral. 
Laveerisime kogu aeg piiri peal: tohib, ei tohi. Kui olid head tuttavad kunsti-
nõukogus, siis hääletasid kõik teose poolt. Aga kui oli seal mõni valvedemagoog, 
siis nägid juba ta näost ära, mismoodi ta püüdis pilke vältida, vaatas kuskile 
mujale, võttis taskurätiku, nühkis suud – siiamaani on selline pilt silmade 
ees. Siis teadsid, et sealt võib mingi rumalus välja tulla. 

Mäletan, mul oli saates ühe tuntud laulu lause „Lendab vene nii kui kuul”. 
Kunstinõukogust küsiti: „Miks „vene”?” Vastasin, et „vene” on mõeldud nagu 
paat – vene tõttab nagu kuul. Seejärel tekkis küsimus: „Miks venelased äkki 
ära tõttavad siit?” Missugune seos! Minul ei ole iialgi sellist mõtet tulnud.

Miks ma pidasin oluliseks Peegli „Sõjasuve” lavastada?
Mul endal on paar mälestust lapsepõlvest: aastal 1941 sügisel viidi mind 

lapsena Venemaale. Kui mind 1944. aasta sügisel tagasi toodi, ei osanud ma 
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eesti keelt, sest terve lapsepõlv möödus venelaste seas. Esimene sõna, mis ma 
eesti keeles ära õppisin, oli „liha”, seda seepärast, et Venemaal oli nälg. Mu isa 
oli lihttööline, automehaanik Tallinnas. Kui sõda hakkas, oli evakueerimine 
poolsunduslik ja isale öeldi, et kas saadad oma pere kohe rongile või tekivad 
probleemid. Noore mehena kõigepealt perekond ära saata ja kujutage ette, 
terve Saksa okupatsiooni aja teha mehaanikutööd Eestis edasi! Loomulikult 
püüdis ta Rootsi põgeneda, aga see tal ei õnnestunud. Kui 1944. aastal olime 
Eestisse Narva tagasi jõudnud ja isa meile vastu tuli, juhtus ka üks naljakas 
asi: kuna ta oli väga hea mehaanik, pandi ta kohe sõjaväeautosid parandama. 
Sõjaväe töökoja juhatajaks oli sama mees, venelasest major, kes enne sõda 
võttis Eesti Vabariigilt selle töökoja üle oma autode parandamiseks. 

Meil oli kodus ka üks pruun kohver, mis seisis kapi taga – igaks juhuks. 
Sinna olid esmatarbekaubad, riided ära pakitud. Et kui vaja, võtavad ema-isa 
selle kaenlasse ja lähevad. Aga ei läinud vaja. Kohver seisis seal 1950. aastate 
keskpaigani. Käisin juba koolis ja täiesti juhuslikult nägin seda kapi taga 
nurgas. Küsisin isalt, miks see on, ja ta vastas, et mis see sinu asi on. Paar 
aastat hiljem hakkas saunalaval rääkima – ega 1950-ndate keskpaigas olnud 
ka päris hea veel rääkida neid vanu lugusid, eriti lapsele, kes koolis võis mine 
tea mida edasi rääkida. 

Kuulasin hiljuti „Ma langesin esimesel sõjasuvel” kuuldemängu salvestust 
internetist ja mõtlesin, et püha jumal, pole viga, läks päris hästi, näitlejate 
mäng on kenasti välja tulnud. Mikk Mikiver oli lugejana väga kõrgel tasemel. 
Tema häälematerjal ja tema oskus lugeda kirjutatud teksti nii, nagu ta räägiks 
seda teksti, kasvatasid sellest kuuldemängust sündmuse. Pluss veel see, et 
Peegli enda tekst ongi rääkimise tekst, ta räägib mina-vormis, see ei olekski 
kui kirjanikutekst. Peegli teksti oli väga hea rääkida.

Siin on omakorda taga Eesti pikk kuuldemängukultuur. Suur roll 
kuuldemängude ja lastetükkide lavastajana oli Felix Mooril, kes oli näitleja, 
pedagoog ja Eesti esimene raadioreporter. 1920-ndatel ja 1930-ndatel aastatel 
oli lavastamine hoopis midagi muud: see sündis kohapeal. Enne tehti küll 
proovi, pandi mikrofonid üles, kuid näitlejad tegid kõik ikkagi kohapeal 
valmis. Felix Moori õpetajaroll oli fantastiline – kuidas ta õpetas kogu 
hääleaparaadi tööle panemist, kuidas ta lavastas. Oleks Moori ümber olnud 
selline meeskond, kes oleks teda toetanud, oleks eesti keele väljenduslaad 
saavutanud tõesti väga kõrge taseme. Kõik võimalused selleks olid Eestil 
olemas. See ürgne andekus, mis Mooril oli: tema häälematerjal ja tema oskus 
eesti keele häälikuid niimoodi täpselt välja hääldada ja veel kui sujuvalt seda 
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teha! Ja kui põhjalikult ta töötas, kõike ette valmistas, kui täpselt ta analüüsis 
iga analüüsitavat lauset. Kui vaadata Felix Moori arhiivi, siis iga sõna juures 
oli ta mõne märkuse teinud: intonatsioonilise märkuse või siis välted peale 
pannud, mingi ühendava joone sõnade vahele jne. See on ikka fantastiline! 
Ja kõige tähtsam: kuna teda oli kuulda üle kogu Eesti, siis Felix Moori õpetus, 
kuidas õigesti lugeda, levis igale poole, kujundas eesti kõneldava keele lausete 
struktuuri ja rütmi. Elava keele kujundamine on kõige tähtsam. Ja Felix Moor 
oli ikka suur õpetaja: ta õpetas ka Moskva kõrgemas teatrikoolis eestlastest 
teatrikunsti õppijatele eesti keele hääldust ja rääkimist. Tema tragöödia oli 
tema elu lõpp. 

24. veebruar on kuuldemängude aastapäeva tähistamine. See on nii jäänud 
alates aastast 1928, kui läks eetrisse esimene kuuldemäng. Tänapäeval on 
sellist suurt helide mängu raadioeetris suhteliselt vähe. Head stereofoonilist 
heli kuulad teatrilavastuses. See helide maailmas mängimine võtab liiga palju 
aega, enam ei viitsita mängida. Aga helide sügavus, liikumine, taustad, mis 
on väga hästi tehtud, nõuavad tööd.

Vestelnud Maarja Lõhmus.
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Kaisu Lahikainen 

Pidin välja mõtlema ka sobivad 
vandesõnad

Olin 24-aastane, kui mulle pakuti tõlkida Juhan Peegli romaani „Ma langesin 
esimesel sõjasuvel”. Olin just alustanud diplomitöö tegemist. Mu õpingud 
Helsingi ülikoolis olid mõnevõrra veninud, sest olin mitu aastat regulaarselt 
kord kuus soomlaste reisijuhina Tallinnas käinud. Elasime mehega Riihimäel, 
mis asus Helsingist ühe tunni rongisõidu kaugusel. Varem olin tõlkinud 
Mihkel Muti novelli „Minu veetlev slumm” (soome keeles „Laitakaupun-
kini”). Nüüd innustas mind võimalus teha tõlkimistööd, mis Helsingi ülikooli 
eesti keele lektori Helga Laanpere tõlkimiskursustel oli tundunud mulle 
ülimalt põnev ja meelepärane. Mõni ratsionaalsem inimene oleks ehk 
otsustanud, et kõigepealt peaks püüdma õpingud lõpetada. 

Selgus, et Peegli romaani tõlketöö pakkumise juures oli veel teine tõlkida 
soovija ning meil oli omavahel võistlusolukord. Seda ma tol ajal ei teadnud, 
tegin ja esitasin oma tõlketöö näite.

Minu esimene suurem soome tõlge põhjustas peavalu mõttega, et kas olen 
ikka see õige inimene seda pakutud tööd vastu võtma või kas oleksin pidanud 
keelduma olukorras, kui selgus, et see tõlkimine oli kellegi teise inimese mõte 
ja soov selle tõlkega tuua ja anda soomlastele uusi perspektiive ja mõtte-
suundi. 

Lähtusin sellest, et ka Juhan Peegel oli oma romaani kirjutades pidanud 
läbi kaaluma ja mõtlema palju eetilisi ja moraalseid küsimusi. Seetõttu tajusin 
olukordade teatavat sarnasust, ehkki minu oma hoopis väiksemas mõõdus 
ja tühisemas asjas, aga sellise olukorra idee oli algajale tõlkijale teravalt 
tajutav.

Ma ei saa kõnelda „Ma langesin esimesel sõjasuvel” tõlkimisest, ilma et 
see oleks oluliselt seostunud mu omaenda eluga. Ootasin meie pere esiklast 
ja kogu selle ootuse perioodi tõlkisin. Mina ootasin last, mina kandsin elu 
omaenda sees – ja samal ajal mõtlesin sõjas surevatele inimestele, nende 
saatustele. Laps põtkis üsas, aga mina mõtlesin, kuidas saaksin kõige täpsemalt 
sõnadesse panna pilti porikärbeste tiirutamisest ümber mahalastud hobuse 
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kõhu, kust soolikad välja valguvad. Läksin sünnitama otse Peegli-tõlke 
kohalt. 

1980-ndate alguses ei osanud kujutleda, et humanitaarid võiksid üldse 
kunagi arvutit või tekstiredaktorit kasutada. Enne sünnitama minekut tegime 
pilte, kus ma rõõmsalt tõlkekäsikirja kohal naeratan. Kirjastus Weilin+Göös 
soovis tõlke avaldada 1982. aastal, ent ka raamatu avaldamise nihkumine 
järgmisse kevadesse ei tekitanud probleeme. Meenub, et mul polnud isegi 
lepingut, milles oleks tõlke valmimistärmin – see on hea näide tollast aega 
iseloomustama. 

Kui märtsis sündinud poeg oli suve lõpuks parema ja pikema unega, sai 
tõlke viimistlemine hoo sisse ning sügiseks sai raamat lõpuks valmis. Oma 
autorieksemplarisse olen märkinud tööperioodiks 1981 novembrist 1982 
oktoobrini. 

Kuidas saab noor naine tõlkida sõjaraamatut? Kui see oleks olnud 
tüüpiline võitlustele keskenduv action-romaan, siis ma poleks seda muidugi 
suutnudki tõlkida. „Ma langesin esimesel sõjasuvel” kirjeldab aga inimsuhteid 
ja selles on palju nii lüürilist kui ka humoorikaid väljendeid, nii et tõlkimine 
oli ülimalt nauditav. Mäletan siiski eriti selgelt, kuidas toortõlge tundus kohati 
soos ekslemisena. Ma ei suutnud kirjeldada suurtükipolgu kulgemist 
maastikul, ei mõistnud relvastust ega sõdimise helimaailma. Minu isa ja vend 
olid õnneks suurtükiväe reservsõjaväelased ja ka mu mehel oli sel alal hea 
sõnavara ja asjatundmine. 

Seega olin pidevalt neil kallal: millised soome sõjalised auastmed vastavad 
raamatus esitatutele, missuguse sõnaga võiks kirjeldada šrapnelli heli.

Samuti pidin välja mõtlema sobivad vandesõnad. Eesti keeles esineb 
mehise vandesõnana kõige sagedamini „kurat”, aga soome sõdur kasutas selles 
tähenduses saatanat või ka põrgut, pehmematest väljenditest, nagu põrguline, 
neetud, pede, rääkimata. Siis tuli konteksti järgi otsustada, mis variant kuhu 
võiks sobida – ja tuli ka nõu küsida. Alguses olin hullult ettevaatlik rahvaliku 
kõnepruugi ja kõnekeele vormide kasutamisel. Siin abistas Helga Laanpere, 
kel palusin tõlget lugeda, ning tõlke lõppviimistlusel täpsustas sõjatermino-
loogiat veel üks ekspert. 

Arvan, et Juhan Peegel nägi tõlget alles raamatuna. Tol ajal polnud tavaline 
toimetada käsikiri Soomest Eestisse ülelugemiseks. Kirjana seda ei tohtinud 
saata ning samas ei tahtnud kedagi panna ka riskiolukorda. Hästi kirjeldab 
tolle aja olukorda Eesti Päevalehes ilmunud Peegli 85. sünnipäeva lugu.
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Soomlastele ajalugu õpetama 
Kui 25 aastat tagasi ilmus Peegli romaan „Ma langesin esimesel sõjasuvel”, siis 
see tõlgiti ka soome keelde. Seal ilmus see heal paberil, oli paks ja suur raamat, 
mida ei andnud võrreldagi Eestis välja antud pisikese vihuga. Soomlased olid 
sinna pannud ka eessõna, kus nad rääkisid raamatu taustast, venelaste 
okupatsioonist, küüditamistest. Partei ladvikule Eestis soomlaste eessõna muidugi 
ei meeldinud. 

Toonane ülikooli parteisekretär Advig Kiris kutsus Peegli enda juurde välja 
ja ütles, et siin on selline eessõna, mis näitab vääras valguses kõike ja heidab halba 
varju ka teile, seltsimees Peegel. Aga me teeme nüüd nii, jätkas Kiris, et teie 
kirjutate kriitilise artikli, kus asetate asjad õigetele kohtadele ja meie võtame enda 
peale selle, et artikkel tõlgitakse soome keelde ja et see ilmub Helsingin Sanomates. 
Juhan Peegel ei hakanud sellist juttu ajanud tüübiga vaidlema, vaid ütles lühidalt: 
„Ei ole minu asi soomlastele ajalugu õpetada!”, keeras ringi ja pani ukse väljastpoolt 
kinni. Nii see asi jäigi.”

Mulle ei meenu, et oleksin olnud Peegliga kirjavahetuses tõlke tegemisel ajal. 
Raamatu ilmumise järel aga sain temalt sõbraliku kirja. Olin Peegliga korra 
põgusalt varem kohtunud, kui tutvustasin kultuurihuvilistele soomlastele 
Tartu ülikooli, aga see oli juhtunud hulk aega enne tõlkimist. Kui Juhan 
Peegel tähistas 75. sünnipäeva, saatsin talle õnnitlused, mispeale ta vastas 
kauni tänukaardiga, öeldes tagasihoidlikult, et imetleb tema mäletamist veel 
„nii pika aja tagant”. See oli mu meelest talle ülimalt iseloomulik. Kuigi 
eluolukord ei võimaldanud neil aastail temaga lähemalt tutvuda, on „Esimese 
sõjasuve” mõju minu tõlkijaks kujunemisel olnud määrav. Sellega sain töö 
tuleristsed, kujundasin endale sobivad tööharjumused ja tajusin keele tohutuid 
võimalusi. 

Ta on jäänud minu mällu ülimalt austusväärse inimesena. 
Kui romaan oli ilmunud, intervjueerisid mind nii Sirp ja Vasar kui ka 

Kodumaa. Ühes nendest – ei mäleta, kummas – öeldi, et tõlkijale olid teinud 
kõige rohkem peavalu sõjaterminoloogia ja teose lüürilisus. 

See jäi mind vaevama, sest tegelikult ütlesin intervjuus just vastupidi, et 
teose lüürilisus abistas mind töös, sedakaudu hakkasin otsima väljendus-
vahendeid, et püüdsin luua soome keeles sarnast tundevälja, näiteks loodusega 
liituvaid meeleolusid ja kujutluspilte. 

„Ma langesin esimesel sõjasuvel” vastuvõtt Soomes oli soe, paljud lehed 
avaldasid arvustusi, mis kõik olid kiitvad. Peegli teost võrreldi ka soomlase 
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Väinö Linna „Tundmatu sõduriga”, mitte sisu ja stiili poolest, aga tähenduse 
poolest.

Mu ponnistused saavutada keeleliselt originaalile lähedane efekt ilmselt 
õnnestus: üks kriitik väitis selgelt tajuvat, et tõlkija on tööd täiega nauti nud.

Nõnda see oligi, ent sõja ja surma tegelikkus muutsid mind väga vaikseks 
ja tõsiseks. 
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Tõnu-Andrus Tannberg

Meid viis kokku esimene 
eestikeelne ajaleht

Professor Juhan Peegli nimega puutusin esimest korda kokku ülikoolis, kuhu 
ma olin 1981. aastal asunud ajalugu õppima. Mäletan, et mitmel korral 
kõneles temast kui meie ajakirjanduse ajaloo varasema perioodi tunnustatud 
uurijast Eesti ajaloo loengutes professor Sulev Vahtre. Kuna ka minu juhen-
daja professor Herbert Ligi, kelle suunamisel olin hakanud alates kolmandast 
kursusest uurima sõjaväekohustuse (eelkõige nekruti- ja maa kaitse väe kohus-
tuse) ajalugu Balti kubermangude Vene impeeriumi perioodil, oli saarlane, 
siis oli meil mitmel korral temaga samuti juttu professor Peeglist. 

Keskkooli lõpuklassis olin tõsisemalt hakanud huvi tundma raamatute 
vastu ning Tartusse õppima asunud, külastasin üsna tihti Riia tänava 
antikvariaati. Ühel päeval sattuski mulle seal kätte professor Peegli raamat 
„Eesti ajakirjanduse algus (1766–1857)”, mis oli ilmunud kirjastuses Valgus 
1966. aastal. Lugesin seda raamatut huviga ning just sealt sain esimest korda 
teada, et 1806. aastal Tartus ilmunud ajaleht Tarto maa rahwa Näddali-Leht 
suleti sama aasta lõpus üsna erakorraliste asjaolude tõttu üleriikliku miilitsa-
asjade komitee otsusega. See teadmine oli mul meeles, kui ühel varasuvisel 
päeval ajalooarhiivi uurimissaalis Liivi tänaval 1806. aasta maamiilitsa kokku-
kutsumisega seotud materjale lapates sattusin Eestimaa kubermangu-
valitsusele saadetud impeeriumi siseministri kirjale, millega kubermangu-
võimudele edastati miilitsaasjade komitee otsus ajalehe sulgemise kohta. Kui 
ma poleks professor Peegli raamatut endale ostnud ja lugenud, siis jätnuks 
ma selle kirja kindlasti tähelepanuta – tollal ei oleks ma ajalehe teemale 
tähelepanu osanud pöörata. 

Nüüd aga tekkis mul tahtmine ajalehe sulgemise lugu endale pisut 
lähemalt selgeks teha. Lugesin uuesti läbi professori raamatu, raamatukogus 
tellisin tema kasutatud allikad ning tutvusin põhjalikult ka professor Sergei 
Issakovi teemakohaste uurimustega. Kuna aga mitu seika ajalehe sulgemise 
loo juures jäid senistes käsitlustes vastuseta, siis hakkasin ka ise tasapisi 
ajalehe keelustamise asjaolusid uurima. Mulle sai üsna pea selgeks, et tuleks 
Venemaa arhiividest üles otsida miilitsaasjade komitee materjalid. Neid oli 
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mul vaja ka oma magistriväitekirja jaoks, mida kirjutasingi just 1806. aasta 
maamiilitsa teemal. Esmalt olin kindlal seisukohal, et maamiilitsa materjalid 
on tallel Moskvas Venemaa Riiklikus Sõjaajaloo Arhiivis. Kui aga mul lõpuks 
õnnestus sinna arhiivi pääseda, siis oli pettumus suur, sest miilitsaasjade 
komitee materjale ei õnnestunud leida. See oli mulle oluline õppetund: olin 
arhiivi minnes teinud vähe eeltööd. Ma ei olnud endale selgeks teinud 19. 
sajandi alguse valitsemisaparaadi struktuuri ja toimemehhanisme. 

Koju tagasi jõudnud, parandasin selle vea ja tegin endale 19. sajandi alguse 
Vene impeeriumi valitsemiskorralduse põhjalikult selgeks. Seejärel ei olnud 
kahtlust, et maamiilitsa dokumente tasuks otsida Moskva asemel hoopis 
Peterburist Venemaa Riiklikust Ajaloo Keskarhiivist, täpsemalt seal asuvast 
politseiministeeriumi arhiivifondist. Sinna arhiivi sain minna aga alles 1994. 
aasta sügisel. Vahepeal kaitsesin 1992. aasta märtsis oma magistriväitekirja, 
misjärel jätkasin õpinguid doktorantuuris teemal „Maakaitseväekohustus 
Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806–1856)”. 

Peterburi arhiivi läksin suurte lootustega ja ei pidanud pettuma. Juba 
esimesel arhiivipäeval leidsin politseiministeeriumi fondist kohe üles 1806. 
aasta maamiilitsa juhtimiseks loodud üleriikliku miilitsaasjade komitee 
dokumendid. Ja kui ma ülejärgmisel päeval sain tellitud materjalid kätte, siis 
olin millegipärast kindel, et nüüd leian ka uut teavet esimese eestikeelse 
ajalehe kohta. Nii sündiski, kuna juba esimesest säilikust leidsin ajalehe 
kümme originaalnumbrit. Usun, et see on üks õnnelikumaid arhiivipäevi mu 
elus. Ma olin lootnud leida täpsemat infot, miks ajaleht suleti, kuid origi-
naalnumbrite leidmine – seda ei olnud ma oodanud. 

Siinkohal tasub mainida, et mu käes ei olnud säiliku originaal, vaid 
mikrofilm. Kui seda mikrofilmi kerides esimene eestikeelne tekst mulle 
ekraanilt vastu vaatas, siis ei tahtnud ma seda esmalt uskuda, lülitasin 
mikrofilmide lugeri välja ja läksin jalutasin kümmekond minutit koridoris. 
Seejärel läksin uurimissaali tagasi, lülitasin lugeri uuesti sisse ja veendusin 
lõplikult, et tõesti on tegemist pikka aega kadunud ajalehe originaalnumbritega. 
Ajalehe leitud numbritest koopiate tegemine aga osutus väga keeruliseks, 
kuna väidetavalt ei olnud hoidla remondi tõttu võimalik originaalsäilikut 
kätte saada. Mikrofilmist koopiaid ei tehtud. Ilma koopiateta oleks olnud 
narr koju tagasi tulla ja siin tuli mulle appi tollane arhiivi uurimissaali juhataja 
Serafima Varehhova, kes oma vastutusel andis mikrofilmi minu kätte (selleks 
pidi ta mikrofilmi hõlma all miilitsavalvest mööda tooma), et ma saaksin 
linnas teha vajalikest lehe külgedest fotokoopiad. Lõpuks saingi vajalikud 
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koopiad siiski tehtud. Kodus andsin leiust teada kirjandusmuuseumi 
direktorile Krista Arule ja kirjutasin ka lühikese loo ajalehte Postimees. 

Ja see Peterburi arhiivileid juhtiski mind kokku professor Juhan 
Peegliga.

Mäletan, et leppisime Krista Aruga kokku kohtuda tema kabinetis kir-
jandusmuuseumis. Ja kui ma kokkulepitud ajal Krista kabinetti sisenesin, 
siis oli seal minu üllatuseks ka Juhan Peegel, kes pärast tervitusi ütles midagi 
sarnast: „Ma tahtsin ka seda meest näha, kes lõpuks selle ajalehe leidis.” 
Ajasime pikalt ja sõbralikult juttu, kõnelesin oma seiklustest seoses koopiate 
tegemisega ja muudest nüanssidest. See oligi minu esimene ja ka ilmselt kõige 
pikem isiklik kohtumine professor Peegliga. Mõistagi oli mul selle kohtumise 
üle hea meel, ja eriti seetõttu, et ta minusugusesse algajasse ajaloolasse väga 
heatahtlikult ning sõbralikult suhtus. Ta oli ülimalt rõõmus, et Tarto maa 
rahwa Näddali-Leht ei olnud enam „kadunud leht”. Hiljem kohtusime veel 
mitmel ettekandekoosolekul, tegime koostööd esimesele eestikeelsele ajalehele 
pühendatud koguteose väljaandmisel (ilmus 1998), vestlesime paaril korral 
telefoniga ning korra käisime Kristaga ka professoril tema Annelinna kodus 
külas. 

Ma olen tänini siiralt 
õnnelik, et Peterburi arhiivis 
ülesleitud esimene eesti-
keelne ajaleht viis mu kokku 
pro fessor Juhan Peegliga.
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Ülo Russak

Head ajalehte teha – see on imelihtne

Olen olnud Tartu Ülikooli tudeng küll ainult kaks talve – talvedega kuulda-
vasti mõõdeti vanasti karjapoiste koolitarkust –, aga need talved seal 
tarkusesammaste taga on harinud mind paljuski rohkem kui pikad õpingu-
aastad mujal. Kuigi ega ka mujal õpitud aastad ole tühjalt püksitagumikku 
kulutanud. Õppimine on õppimine. Aga ka õppimisel ja õppimisel on vahe: 
neil kahel talvel lävisin enda arvates kahe inimese, kahe haritlase, kahe erudiidi 
– nende kahe mehe kohta võib igasuguseid hea pedagoogiga seostuvaid 
sünonüüme leida –, keda tahes või tahtmatult alatihti meenutada tuleb. Üks 
neist oli keeleteadlane professor Paul Ariste, teine ajakirjanduskorüfee 
professor Juhan Peegel. Nemad kaks koos Tartu 8. Keskkooli legendaarse 
kirjandusõpetaja Vello Saagega – papa Saagega, nagu teda Tartus kutsuti – 
on mõjutanud paljusid mu tegemisi ja valikuid siin elus. Neid kolme meest 
ei saa võrrelda, igaüks neist ajas oma rida, kündis oma vagu. Vello Saage rääkis 
Vargamäe tegemistest, aga oskas elu Vargamäel siduda meieaegse Eesti 
kultuuri, esteetika ja eetika probleemidega nii, et paratamatult küsisid ise-
endalt: mis ajas need Andres ja Pearu elasid, elasid nad tõesti sada aastat 
tagasi või kemplevad nad nüüd ja siinsamas; professor Ariste rääkis oma 
loengutel keeleteadusest, keelte seotusest omavahel, aga rääkis nii, et minu-
sugune rumal inimenegi pidi aru saama: keelekasutus näitab inimese haritust, 
tema maailmapildi suurust; professor Juhan Peegli õpetused olid minu jaoks 
kõige praktilisemat laadi: kuidas tuleb teha ja kuidas ei tohi teha aja kirjan-
dust.

Lisaks akadeemilistele õppetundidele ja loengutele seob mind iga Õpeta-
jaga ka omamoodi iskilik suhe. Papa Saagega arutasime alati üksipulgi 
koolikirjandid läbi. Ja need arutelud olid huvitavad: kas kirjandis on paslik 
jäljendada analüüsitava autori stiili. Ehk natuke keerulisemalt: kas Balzacist 
kirjutades pidi ka kirjutaja laused prantsuse klassiku kombel pikaks venitama, 
pikkides need kiillausetega, või kas Tammsaaret analüüsides pidi kirjapilt 
olema lühike, täpne ja kujundlik. Vello Saage oli hea stiilimeister.

Professor Aristega seob mind aga eriti kummaline seos. See oli 1973.–
1974. aasta „talvel”, mil ma ülikooli filoloogiateaduskonda päriselt sisse ei 
saanudki, aga rektoraat lubas mul jääda niinimetatud vabakuulajaks – kui 
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keegi peaks välja langema, vabaneks koht mulle. Nii hakkasin hoolega 
loengutel käima. Et elasin Tähtveres, siis juhtusin vahetevahel koos professor 
Aristega Tähtvere mäest üles sammuma. Paul Aristel oli nimede ja nägude 
peale haruldane ja üldtuntud mälu. Nii mõnigi kord peatas meid teel täiesti 
võhivõõras inimene ja palus – professor Ariste, kas aitaksite meenutada, mis 
1939. aastal sellest või tollest inimesest sai. Loomulikult akadeemik aitas, 
hakkas oma ammendamatust mälulaekast välja kraamima teadmisi, mida 
ainult tema teada võis. 

Peale mõnd sellist ühist mäkkeminekut kutsus keeleteadlane mind juba 
kohvikusse. Ja kuhu mujale, kui ikka Wernerisse. Ametlikult kandis see 
kohvik küll Tartu kohviku nime, aga ametliku nimega ei kutsunud seda keegi, 
kõige vähem veel korrektne keelemees ja muidu nimede õigekirja eest seisja 
Paul Ariste.

Kui 1974. aasta kevadel sain kutse kroonusse ja seda Paul Aristelegi 
mainisin, ütles ta nagu möödaminnes – kui sul seal midagi parasjagu teha 
pole, kirjuta mulle. Aadressi ta paraku ei öelnud.

Läks mööda mõni kuu – noorsõduri aeg sai läbi – ja mul polnud maailma 
rahu valvavas kroonus tõesti midagi teha. Ju oli maailm Praha kevade ja 
Afganistani sõja vahel piisavalt rahulik. Kedagi ega midagi polnud valvata. 
Kirjutasin professor Aristele kirja. Oma sõdurielust – õppustest, vandetõotuse 
andmisest, vanakeste terrorist noorte üle. Ümbrikule märkisin Tartusse, 
Tähtverre, prof Aristele. Enne kui ümbriku kinni kleepisin, kirjutasin post 
scriptum’iga alla: ma ei tea, kas see kiri ka kunagi kohale jõuab, puudub täpne 
aadress. Küllap kirjutasin nii ka iseenda rahustamiseks. Vaevalt et maailma-
kuulus professor ühe vene kroonu noorsõduriga kirjavahetusse astub. Siis 
mul hea eneserahustuseks mõelda, et ju ei saanud ta minu kirja kätte.

Ei läinud aga sugugi minu eneselohutust mööda. Kahe nädala pärast 
kutsuti mind pärastlõunasel rivistusel ette ja anti ümbrikulaks vastu nina. 
Mulle oli kiri. Ja see kiri algas sõnadega: „Ülo, mulle sa võid kirjutada 
aadressiks ka ainult Eesti, professor Ariste. Ja kiri tuleb ikka kohale. Nii 
adresseeritakse mulle kirjad paljudest maailma paikadest.” – Loomulikult, 
kui loll võib üks vene sõdur olla, mõtlesin neid sooje eestimaiseid ridu 
lugedes.

Kirjutasime teineteisele sedaviisi – kalendrikuu sisse mahtus postiring 
ära – terve aasta. Mina temale vene kroonust, tema mulle vanasõnadest ja 
kõnekäändudest, mis kroonu kohta erinevates keeltes tarvitusel. Nii sain 
kaudselt tema teadmiste kaudu harida ka teenistuskaaslasi. Nii mõnelegi 
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ohvitserile pakkus see pinget. Kord peale eriti raskeid õppusi kirjutasin 
Tartusse Tähtverre kannatustest kroonus. Vastu sain soomlaste üteluse 
virisejast ja vingujast mehe kohta: „hän nussiikin itkien”. Ja tõlke juurde – 
mõni mees, hädavares, teeb sedasamust ka nuttes. Tuntud professor andis 
soome keele abil mõista, et elus võib palju raskemat ette tulla kui ühed 
õppused vene kroonus. Tal oli õigus. Nagu ikka.

Kui 1975. aasta jaanuaris kirjutasin, et tulen puhkusele, sain kutse – kui 
Tartus oled, astu läbi. Näeme. Ja telefoninumber all. 

Helistasin. Natuke kähisev tuttav hääl vastas. Kutsus külla – oi seda 
üllatust! – mitte peahoone kateedrisse, kus ma varemgi tema juures käinud 
olin, vaid Tähtvere mäele, otse auväärse akadeemiku koju.

Suur maja oli täis mitmes keeles raamatuid. Ja seintel rippusid maalide 
vahel uhked kullatud mõõgad – kirjad neil tunnistasid, et professor Paul 
Ariste oli mitme Euroopa ülikooli audoktor.

Töölaud tema töökabinetis oli vastavalt tema aunimetustele suur ja vägev. 
Sinna me istet võtsimegi – tema laua taha, mina külaliste toolile. Professor 
Ariste võttis laualt patsaka veel avamata kirju, näitas mulle. Siis laua nurgalt 
teise käega kolm kirja, millest üks tundus mulle kahtlaselt tuttav, ilma margita. 
Teisel kahel kirjal olid uhked välismaised margid. 

„Igal nädalal saan ma niisuguse paki kirju kogu maailmast,” ta raputas 
kaht kirjapakki, „keskmiselt kuuskümmend kirja.” Prof tegi väikese pausi. 
Jätkas siis: „Veebruari algul, kui mul oli 70. sünnipäev, otsustasin, et enam 
ei vasta kõigile. Lihtsalt ei jõua enam.” Ta pani suurema paki kirju lauale 
tagasi, tõstes samas teises käes olevad kolm kirja kõrgemale.

„Nendele kolmele kirjasõbrale otsustasin edasi kirjutada,” ütles auväärne 
professor. 

Üks neist kolmest ümbrikust, ilma margita, muutus aina tuttavamaks ... 
Professor hakkas ette lugema ümbrikel olevaid tiitleid ja nimesid:

Üks neist oli keegi keelehuviline Inglise lord, teine sama auväärset tiitlit 
kandev Saksa krahv. Kolmas aga mina, rjadavoi Russak ... 

„Vene kroonus juhtub lihtsalt minu jaoks nii palju huvitavat,” ütles 
professor selgituseks. „Ja sina oled selle kõik põnevalt kirja pannud. Selle pärast 
otsustasin ka sinuga kirjavahetuses edasi olla.”

Nii kirjutasime aastakese veel edasi – siis sai kroonuaeg otsa. Kui Tartus 
tagasi olin, kohtusime jälle Tähtvere mäel. Auväärne professor ütles siis: 
„Andsin kirjandusmuuseumile hiljuti oma pärandi üle. Ka sinu kirjad. Kui 
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ma ükskord kadunud olen, siis mu pärand avaneb kõigile, võid siis oma kirju 
lugema minna.”

Professor Juhan Peegliga kohtusime esimest korda 1982. aastal. Ikka 
ülikoolis. Sügisest oli avatud kaugõpe neile, kes tahtsid teise kõrgharidusena 
saada veel ajakirjaniku diplomi. Töötasin Edasis maaeluosakonna juhatajana 
ja mõtlesin – cum laude diplom EPA majandusteaduskonnast mul küll juba 
on, aga ega akadeemiline ajakirjandushariduski liiast ole. Pealegi sai kohe 
kolmandale kursusele, punaseid aineid õppida ei tulnud. Edasi toimetus asus 
ka kohe üle tee, asi see siis ülikoolis loengutel käia. Kõik sobis. Minust sai 
jälle tudeng. Kuigi Tartu üht auväärset sümbolit, sinist teklit, ma endale ei 
hankinud. 

Ühe esimestest loengutest pidas meile professor Juhan Peegel. Sellest, 
kuidas tuleb ajakirjandust teha. Minuni jõudnud ja mulle meelde jäänud 
mõtted kõlasid umbes nii: ajakirjanikul võib olla küll suur ego, aga tööd tehes 
peab ta selle unustama – ajakirjandust ei saa teha üksinda. Üksi tehtud 
ajakirjandust tuleb paratamatult ka lugeda/kuulata/vaadata üksinda. See ei 
huvita kedagi. Ei saa teha ajakirjandust ka kahekesi ega kolmekesi. Hea 
ajakirjanduse tegemisel tuleb appi kutsuda kõik need, kellele see ajakirjandus 
mõeldud on. Lugejad, kuulajad, vaatajad. Tuleb teada, mida nad tahavad, 
arvestada sellega. Ja kutsuda nad ise ennast väljendama, omi mõtteid välja 
ütlema.

Seegi kord jäi mul kahjuks ülikool lõpetamata – elu viis mu Tartust 
Tallinna, teiste tegemiste juurde. Aga mitte eemale Juhan Peegli õpetusest. 
Kui ma 1987. aasta jaanipäeva paiku hakkasin Maalehte tegema, otsisin 
auväärse professori Tartus jälle üles. Rääkisin, mis keeruline töö mul käsil. 
Professoril tundus sellest ettevõtmisest ütlemata hea meel olevat. Maarahvale 
mõeldud ajakirjandusest on eesti ajakirjandus alguse saanud, eestlase kui 
maarahva mõtteid kandev ajaleht peab jälle tulema, selgitas ta mulle oma 
rõõmu põhjust. 

„Sa ära mõtle maainimeseks ainult traktoristi või lüpsjat, kündjat või 
külvajat,” ütles professor. „Maal elavad õpetajad, arstid, haritud agronoomid, 
maal tehakse kultuuri, sporti – ürita neile kõigile tegijaile ka Maalehte teha. 
Küll nad siis sulle varsti ka appi asuvad. Ja veel – eesti maarahva ajakirjandus 
on alati lugejat natuke ka õpetanud, jaganud näpunäiteid. Proovi see 
traditsioon elustada,” arvas professor.

Selle viimase suhtes olin üsna skeptiline. Nii Edasi kui ka Rahva Hääl, 
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kus ma siis töötasin, jagasid kohustuslikus korras õpetusi – kunas minna 
heina tegema, kunas vilja võtma. Kas siis Maaleht veel kah ...

Professor mõistis mu skepsist. Muigas natuke. „Ma ei mõelnud neid 
kohustuslikke kirjatükke ministeeriumilt ja põlluvalitsustelt. Maal on palju 
haritud inimesi, kel igaühel on mingid omad nipid, näpunäited, mida võiks 
teistelegi jagada. Milline on parim istutuspäev tomatile, milline kuufaas 
mõjutab kartuli kasvu. Paljud huvilised on aretanud omi sorte, katsetatakse 
viinamarjakasvatusega. Sellistest asjadest ju suurpõllunduses ei kõnelda.”

Hakkasin professori mõtet taipama. Maalehe lugejad võiksid olla ka need 
tuhanded ja tuhanded potipõllumehed, kes oma aiamaadel toimetasid. Jätsin 
professoriga tänulikult hüvasti. Ja hakkasin rubriigile pealkirja otsima. „Targu 
talita” – nii ma mõtlesin ja nii see lehes olema ka sai. Õpetuse ivad said 
külvatud lehes kõige tähtsamasse kohta, kahele keskmisele leheküljele. 16 
neid lehekülgi siis aga ainult oligi ...

Enne aga, kui esimene leht trükki läks, külastasin veel kord Juhan Peeglit. 
Mul oli talle üks soov, üks palve. Tahtsin, et auväärne professor esimeses aja-
lehe numbris sõna võtaks, kõneleks maarahva ajakirjanduse rollist ja tähtsusest 
eesti ajakirjandusloos.

Professor oli sellist palvet kuuldes alguses natuke üllatunud. 
„Kas siis tervitajaid ja tagant utsitajaid vähe on?” küsis ta oma muhedal 

moel.
Muidugi polnud neid vähe. Neid nomenklatuurseid. Seda ma teadsin. Ja 

nende vastu ideoloogiasekretär Rein Ristlaanega sõdisin. Et Karl Vaino ei 
saaks tervet esikülge, nagu partei plaanitses. Esikülg pidi minema Leelo 
Tungla originaalvärsside alla. Juhan Peegliga oli mul aga oma plaan. Tahtsin, 
et tema ajakirjanduskorüfeena ja eesti ajakirjanduse uurijana kirjutaks meie 
ajakirjanduse minevikust, selle tähtsusest ajas ja rahvuse püsimisel. Mina 
peatoimetajana tahtsin aga tema artikli all kirjutada vastsündinud lehe ees-
märkidest, suundumustest, plaanidest. Nii ka toimisime. Jagasime Maalehe 
esimese numbri 7. lehekülje mõtteliselt pooleks ühise pealkirja all. Juhan 
Peegel alustas „Maarahvalehest ...” ja mina lõpetasin „... Maaleheni”. Nii sai 
maarahva ajakirjandusloost üks tervik, mida täiendasid toimetuse teiste 
ajakirjanike nägemused ja mõtted maaelust. Mõtestatud leht sai. 

Ühte lootsin ma Juhan Peeglit esimesse ajalehenumbrisse kirjutama saades 
veel – kui algus on vägev, siis on kergem ellu viia ka tema õpetust aastast 
1982. Lugejais peab tekkima tunnetus, et see on just see ajaleht, kellega nad 
tahavad mõtteid jagada, kellele kirjutada. Ja kui juba auväärne ajakirjandus-
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professor kirjutab, siis on ju ühel maakultuurimaja juhatajal või põllubrigadiril 
lausa auasi sellises lehes sõna võtta.

Arvan, et palju ma mööda ei pannud – professor Juhan Peegli auväärne 
tõuge andis Maalehele võimsa stardi, pani ajusid ragistama mitte ainult 
potentsiaalse kirjasaatja, vaid ka tööle võetud ajakirjaniku. 

Juhan Peegel lõpetas oma artikli õpetussõnadega, kuidas teha head 
ajakirjandust. Ja need olid lehe esimeses numbris kirjas nii.

„Head ajalehte teha – see on ju imelihtne.
Ei tohi kirjutada ebahuvitavatest asjadest, liiati veel pikalt ja igavalt. Kuid ka 

lühidalt ja sisutult ei ole sobiv sõna võtta. Ei tohi valetada, isegi siis mitte, kui see 
vale on ilus ja roosa. Ei tohi unustada, et oluline on ka (keha)hoiak: kirjutada 
tuleb sirge seljaga.”

Nende Juhan Peegli mõtetega see leht startis. 
Kui lehe algusest oli aasta möödas ja Maaleht oli tõusmas – või juba 

tõusnud? – Eesti kõige suurema trükiarvuga ajaleheks, palusin professor 
Peegli koos teise ajakirjandusõppejõu Sulev Uusiga külla lehe toimetusse. 
Meil, nagu teistelgi ajalehtedel, oli kombeks koos mainekate erialainimestega 
ajalehe sisu vaagida. Mis sai huvitavalt kirja, mis võiks olla paremini. Aasta-
number oli siis 1989, rahvuslik vaim oli pudelist välja lastud. Juhan Peegel ei 
arvanud sel kohtumisel enam, et head ajalehte teha on imelihtne, sest aeg oli 
muutunud märksa keerulisemaks. Professor ütles, et ajalehte tuleb teha 
tasakaalukalt, jäädes samas püsiväärtuste juurde – kirjutada ausalt, kajastada 
erinevaid seisukohti ja arvamusi. Kirjutades endiselt sirge seljaga.

Küllap ongi auväärse aja kirjandus-
professori õpetusivade järgimine 
aidanud oma lugejaid hoida varsti pea 
kolm aastakümmet ja Maaleht on 
meie ajalehtedest nende aastatega ehk 
kõige vähem muutunud. Sest põhi-
kontseptsioon sai juba alguses paika. 

Lehekülg Maalehe esimesest 
numbrist 1987.
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TEINE OSA

Lühikesed lood
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Ellen ja Heldur Niit
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Ain Kaalep

Üheskoos ülikoolis 

Minul õnnestus pääseda ülikooli õieti juba 1943. aastal; vahele tuli aga esiteks 
sõduriaasta Soomes ja teiseks vangla-aasta Tallinnas, nii et mu ülikoolipõlve 
õige algus langes 1946. aastasse. Eesti filoloogide esimesel kursusel oli muidugi 
mitmesuguseid poisse ja tüdrukuid, hoopis iseäralik oli aga Nõukogude 
armeest tulnud nelik: (tähestikulises järjekorras) Kalju Kääri, Endel Leibak, 
Juhan Peegel, Arnold Tolk. Loomulikult umbusaldati neid alguses omajagu, 
lõpuks aga võeti nad kõik nii või teisiti omaks, mingi „verikommunist” polnud 
neist ju ükski.

Juhan Peegliga tekkis mul eriti lähedane suhe, algatajaks ilmselt tema. 
Tuleb märkida, et Soome sõjaväge austati tollal üldiselt kui noormeeste kõige 
Eesti-lähedasemat võimalust sõjast läbi tulla, nii et Juhani usaldus mind väga 
ei üllatanudki. Mäletan istumist Kolme Koopa Kohvikus (Ko-Ko-Ko), kus 
ta pihtis kolmest katsest, õigemini, ainult kavast Punaarmeest pääseda, millest 
ei realiseerunud küll ükski. Et nende tõttu ta siiski ei tundnud end kogu sõja 
jooksul kuigi kindlalt – neist oli teadlik mõni saatusekaaslanegi –, on ka 
endast mõis tetav.

Meie ühisest õppetööst meenuvad mulle kõige enam marksismi-leninismi 
seminarid Aira Kaalu juhtimisel: olime omavahel kokku leppinud selles, kes 
võtab vajalikult sõna, nii et enamik kursusest jäi lihtsalt omapead ja võis teha, 
mis tahtis. Juhan Peegel hakkas kirjutama mingit humoristlikku külajuttu, 
siis aga tüdines sellest ja andis oma käsikirja jätkamiseks edasi. Jätkajaid oli 
palju! Kõige efektsemana mäletan Udo Kolki, kes põimis juttu uue tegelase 
nimega Kraekrõhvli Kustas; lakka ronimaks see muuseas „asetas redelile rea 
varbaid”... Käsikiri, kuivõrd seda oli, jäi minu arvates Ülo Tedre kätte.

Hoopis tõsine lugu oli ühe üleskutsega, mille teksti saabus tutvustama 
ajalugu õppiv kommunistlik noor Karl Siilivask. See oli adresseeritud Lääne-
Saksamaale sattunud eesti noormeestele, keda kutsuti kodumaale, väites, et 
neil midagi karta pole. Positiivseks näiteks toodi Ain Kaalep, kes hoolimata 
osalemisest Soome armees õpib praegu nii eesti kui ka prantsuse filoloogiat. 
Teksti ettelugemise ajal lahkus auditooriumist suur osa üliõpilasi, ja minu 
meelest oli nende hulgas ka Juhan Peegel. Mis puutub minusse, siis ei kirju-
tanud ma üleskutsele alla selle põhjendusega, et mina ei saa vastutada lubaduse 



158

eest jätta kõik need noormehed karistamata; seda võiks ju teha ainult 
julgeolekuminister ... Mis sellest üleskutsest lõpuks sai, seda ma ei tea.

Sõbralikud suhted Juhan Peegliga jätkusid läbi aastate. Kui tema lõpuks 
astus kommunistliku partei liikmeks ja mina teda sel puhul aasisin (võrdlemisi 
sõbralikult küll), ütles ta umbes nii: „Kas ma pidin siis teaduskonna jätma 
Alice Habermanni võimu alla?”

Nimetatud daami nimel oli tollal tõesti õige kurjaendeline kõla, tema 
juhtis ajaloo-keeleteaduskonna parteiorganisatsiooni.

Aasta 1981 ülikoolis. Ain Kaalep Paul Alvre juubelil jutuhoos Reet Kasikuga. 
Sulev Uus on kuulaja rollis.
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Heino Liiv

Kolm naela dekanaadi seina

Minu meeldejäävamad kohtumised professor Juhan Peegliga langevad 
perioodi, mil ta oli žurnalistikakateedri juhataja (1979–1986) ja mina pidasin 
filoloogiateaduskonna prodekaani ametit (1985–1989).

Kord kurtsin talle kui endisele dekaanile (1964–1967), et ülevalt poolt 
tulevate käskkirjade ja korralduste laviin on nii suur, et kipub enda alla 
matma. Tema humoristlik soovitus oli kiirustada aeglaselt, jagada kirjad 
kolme hunnikusse ja lüüa dekanaadi seina kolm naela: esimese otsa torgata 
paberid, millele tuleb reageerida esimesel võimalusel, teise otsa need, millega 
on aega, ja kolmanda naela otsa need, mis sinna jäävadki. Jagamisega hakkasin 
kohe pihta, kuid naelte löömiseni ei jõudnudki. Kahju! Küllap oleksid naelad 
dekanaadi seinal Juhan Peeglile meeldinud. Võib arvata, et ta ise toimis nii 
paberitega, mis dekanaat talle saatis, vähemalt mõttes, sest igasugune 
bürokraatia oli talle vastunäidustatud.

Järgmine meenutus on seotud žurnalistikatudengi stipist ilmajätmisega. 
Kateedrijuhatajana, kes tundis kõiki üliõpilasi ja võttis osa nende muredest, 
päris Peegel, milles on asi. Saanud põhjuse teada, tõdes ta, et poisi hinded 
pole tõesti kõige paremad, kuid oli veendunud, et „muidu on ta tubli”. On 
tõsi, et žurnalistika eriala tudengid olidki tublid, sest Juhan Peegel kasvatas 
neist mõtlevaid inimesi, kes kõik leidsid oma missiooni elus. Kui kulunud 
ütlus „Kõik ühe eest, üks kõigi eest” ka ei ole, žurnalistikatudengite ja nende 
kateedrijuhataja kohta kehtib see rohkem kui ühegi teise tolleaegse osakonna 
kohta – respekt oli vastastikune.

Meeldejäävad olid ka professor Peegli sõnavõtud teaduskonna nõukogus. 
Tavaliselt kuulas ta ära kõigi kolleegide seisukohad, enne kui ise sõna võttis. 
Hea huumori ja suure delikaatsusega kommenteeris ta eeskõnelejate poolt-
vastuargumente, alles siis tõi kuuldavale enda seisukoha, mis enamasti veenis 
kõiki.
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Arvo Krikmann

Ta puistas alailma vaimukusi

Ega ma Juhan Peeglit eriti lähedalt tundnud. Peegli põhiala oli ju ajakirjandus, 
mulle ei lugenud ta ülikoolis ainsatki loengut. Aga Ingrid Sarv luges meile 
(vist 1960 kevadsemestril) Peegli järgi erikursust rahvalaulude keelest, see 
oli vaata et kõige sisukam erialakursus, mis mulle iial on loetud.

Peegel oli minu doktoritöö oponent ( jaanuaris 1998) ja kirjutas nii hea 
arvamuse, et mul oli imelik ja häbelik olla nagu sel soomlaste koeral, kellele 
tervet leiba pakuti, ja ma püüdsin meeleheitlikult leida midagi, millele peale 
tänamise üldse vastata. 

Seda tean küll, et tal plahvatas ikka jube hästi. Ta ütles kogu aeg kilde, 
mis jäid eluks ajaks meelde.

Peegel kirjutas oma „Nimisõna poeetilisi sünonüüme” ja käis sellal tihti 
meil kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas ainest kogumas, me sattu-
sime sageli ka koos suitsu tegema (enne seda matsu südamega ta suitsetas). 
Kord talvel 60-ndate keskpaiku oli julm pakane, Peegel tuli suitsunurka, nina 
punane peas, ja ütles: „Kurat, no on täna alles külm – Lenini kuju oli ka EPA 
ees käed taskusse pistnud!!”

Umbkaudu samal ajal ( ju vist siis 1964) Abel Nagelmaa üritas Eduard 
Vilde juubeliks mingit kogumikku kokku panna ja küsis Peeglilt, kas ta ei 
tahaks ka midagi sinna kirjutada. Peegel lõi käega ja ütles: „Ah, ma ei tea... 
Ma ei tunnegi seda Vildet eriti hästi – umbes sama hästi kui Vilde mind.”

Kord ta meenutas, kuidas nad 1941. aastal Vene sõjaväkke sattunult ida 
poole sammusid läbi räämas ja lagunenud vene külade, ja üks poiss oli 
politrukilt küsinud, et kus need õitsvad kolhoosikülad siis on, millest igal 
pool räägitakse. Politruk oli siis sellise sumeda häälega öelnud: „Patomm, 
patomm...”

Kui mul 1975 pärast Eduard Laugaste pikka ja mitmekülgset klounaadi 
õnnestus lõpuks oma kandidaaditöö ära kaitsta, saatis Peegel mulle tele-
grammi: „Igal jampsil on kord lõpp, ütles rebane, kui nahka võeti”.

Või veebruaris 1978, kui Rudolf Põldmäe ülikooli kohvikus oma 
70. juubelisünnipäeva pühitses, pidas Peegel talle seal kõne, mis algas 
umbes niimoodi: „Kui ma mõtlen kõigile neile asjadele, mida Rudolf Põld-
mäe on suutnud oma elus ära teha, siis läheb mu meel nii kadedaks, et tahaks 
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lausa hambaid kiristada. Aga mul on ainult kaks hammast ja need ei asu 
kohakuti ...”

Mais 2009, kui Juhan Peegli 90. sünniaastapäeva tähistati, oli aulas terve 
hulk kvaliteetesinemisi, näiteks Ülo Tuuliku oma jättis mulle eriti sügava 
mulje. Mina rääkisin seal ka, aga ainult Peegli poeetilistest sünonüümidest. 
See oli igav teaduslikuvõitu ettekanne, kuid kui kellelgi juhtumisi Peegli tõttu 
huvi peaks olema, siis selle slaidid on leitavad aadressil

http://www.folklore.ee/~kriku/TRANSPORT/Krikmann_Peegel90_slaidid.ppt

Juhan Peegel 
Edasi kunstniku 

Juuro Kuusiku
 sõbraliku silmaga 

nähtuna aastal 1984.
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Jüri Talvet

Juhan Peegliga alguses ja lõpus

Tulin ülikooli täiesti rohelisena, toorena, „metsast”. Täpsemini sõjaväest, kus 
olin tervelt kolm aastat. Sain seal enam-vähem selgeks vene kõnekeele, õppisin 
omal käel saksa ja prantsuse keelt, kuid ikkagi tulin „metsast”. „Talvet! Kuidas 
te ei tea, mida tähendab „plebs, plebis”!” hüüatas talvisel ladina keele arvestusel 
nördinult Lalla Gross. (Kevadeks aga tegin tugevat tööd, nii et pälvisin just 
Lalla Grossilt oma esimese ülikooli-viie.) 

Kui vaatan aga teatmeteoseid ja näen, et Juhan Peegel tegutses ajaloo-
keeleteaduskonna dekaanina 1964–1967, siis pidi meie esimene kohtumine 
aset leidma ikkagi enne mu sõjaväkkeminekut. Sest tegelikult tulin ülikooli 
kaks korda: esimesel korral kaugõppesse 1964. aasta sügisel. Ülikool siis 
sõjaväest ei päästnud, nii et varsti pärast immatrikuleerumist küüditati mind 
Pärnust sõjakomissariaadi eest lahtisel veoautol Tallinna ja sealt rongiga 
Kaliningradi. 1967. aasta lõpuks, kui ma sõjaväest lahti sain, oli oletatavalt 
ka Peegel dekaaniametist prii.

Kohtumine leidis aset dekanaadi lähedal, Marksu-maja nurgal. Ma ei 
mäleta, mis andis mulle tõuke auväärsele dekaanile läheneda ja temalt midagi 
küsida. Igal juhul tean kindlasti, et ma tegin seda. Tõenäoliselt ma punastasin 
tugevasti ja ka kogelesin – ülikooli vastu tundsin tollal tohutut hardust, mul 
ei olnud teist soovi kui sinna õppima pääseda. Mida ma võisin temalt küsida? 
Ma ei tea. Ega ometi seda, kus õppeosakond asub? Igal juhul mäletan, et olin 
väga erutatud, tema aga vastas hästi rahulikult ja sõbralikult.

See rahulik-sõbralik olek ongi peamine, mida ma Juhan Peeglist mäletan 
läbi nende päris pikkade aastate, mil ülikoolis lähestikku tegutsesime. Panin 
tähele tema vaiksel viisil edenemist ajakirjanduskateedri rajajaks – pikki 
aastaid külastasid ajakirjandustudengid muide usinasti ka minu väliskirjanduse 
kursust, tänapäevases tsunftisüsteemis eksib neid sinna argselt vaid mõni 
harv hingeke ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudist … – ja sedagi, 
et tegelikult ei olnud ta varasemal ajal dekaaniks mitte niivõrd oma vabal 
tahtel kui kohustuste sunnil. (Olen seda tähele pannud üldisemaltki: kui 
mujal käib tige omavaheline rebimine, karjäärivõitlus, siis filosoofidest-
filoloogidest ei taha keegi dekaaniks hakata …) 
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Palju südamelähedasem oli Peeglile sisuline akadeemiline tegevus, 
uurimistöö. Nõukogude aastatel lasus nendel, keda elu oli tõuganud mingite 
struktuuride etteotsa või kellele ka teatud ametkondlikud eelised andnud 
(näiteks Peegli puhul sõjateened), suur vastutus. Iseäranis puudutas see 
eestiaegse õpetlaskonna hilist järelväge, kuhu kuulus ka Juhan Peegel. Tema 
ja mõnedki teised suutsid hoida Tartu Ülikoolis elavana Eesti ajast läbi sõja 
ja okupatsiooniaastate imbunud soliidset akadeemilist aurat, vaimset 
tasakaalu. Hilistel nõukogudeaastatel hakkas see paratamatult haihtuma 
nooremates põlvkondades laieneva karjerismi taustal. Uuel iseseisvusajajärgul 
ei ole Eestil aga pääsu olnud uusmaterialismi võimsast lainest, mille all vaim 
ja vaimsus ülikooliski on kängu jäänud. Teadus on allutatud äri ja bürokraatia 
auahnele liidule, teaduse olemisest kultuuris ei ole keegi enam õieti kuulnud 
ega huvitatudki ei Brüsselis ega sealseid kombeid truult matkivas ääreriigis 
Eestis. 

Juhan Peegel tegi ülikoolis, mis ta sai, et olude kiuste selle närtsivat head 
vaimu siiski elus hoida. Tema enda vaim küünitas ülikooliseinte vahelt välja-
poolegi. Kui ma ei eksi, siis kümmekond aastat (alates 1974. aastast) oli ta 
ainus Tartu Ülikooli õppejõud, kes loovkirjanikuna kuulus ENSV Kirja nike 
Liitu. Tema romaan ja lühiproosa pälvisid tollal päris suurt tähelepanu. 
Mäletan, et ühel tema järgneval naljajutul Sirbis ja Vasaras oli tegemist His-
paaniaga. Loomingust lugesin tema proosapala, kus üllatas ülikoolikateedri 
intiimelu julge peegeldus. Peeglilt saadud loomesädet on ülikooli vaimu või 
ka vaimuvaeguse üle värvikalt mõtiskledes viljakalt edasi kandnud professor, 
ajakirjanik ja kirjanik Rein Veidemann romaanis „Tund enne igavikku”.

Ja ega ma Juhan Peeglist palju rohkem mäletagi. Lõpuks vaid seda, et kui 
suri mu ema ja käisin kirstu tellimas, siis tööde vastuvõtja või see, kes seal oli, 
näitas üht juba tellitud kirstu ja ütles: „See on Juhan Peegli oma.”

Kõik lõpeb ühtviisi. Me ei saa keegi täie kindlusega öelda, kas aadetel, 
mille nimel tegutsesime, üldse mingit tähendust oli või oli kõik kokku siiski 
vaid unenägu. Ma ei tea, kas Juhan Peeglil oli mahti lugeda Calderóni 
näidendit „Elu on unenägu”. Igal juhul näib ta oma elus juhindunuvat mõttest, 
mille Calderón oma filosoofias kõige enam kuuldavale jätab: „Hea tegu, olgu 
unenäoski, ei lähe kaotsi.” 
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Reet Vääri

Seik Saaremaa-sõidult

Üliõpilane astub eesti keele kateedrisse ja küsib: „Kus Peegel on?” Laborant 
vastab: „Ripub seal kapi taga seina peal.”

Juhan armastas seda lugu ise rääkida ja kuulaja naerumuiet nautida.

Meenub eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri ühine väljasõit Muhusse ja 
Saaremaale Juhan Peegli juhtimisel. Oli sügav nõukogude aeg ja mina ülikoolis 
noor õppejõud Juhan Peegli naaberkateedrist.

Seisime Tehumardi mälestusmärgi juures ja kuulasime meenutusi 
sõjasündmustest ning Punaarmee vaprusest. Ma ei tahtnud neist „kangelas-
tegudest” midagi kuulda, sest minu isa Paul Pärtel oli võidelnud Sinimägedes 
Eesti üksuses ja pidanud sõja lõpupäevil emigreeruma. (Tol ajal olin seda 
igati varjanud.)

Keerasin mälestusmärgile selja ja jalutasin kaugemale loodust imetlema. 
Hiljem kartsin, et niisugune käitumine saab mulle saatuslikuks, sest inimesi 
kutsuti aru andma palju pisemategi poliitiliste eksimuste pärast, kui seda oli 
ühe mälestusmärgi eiramine. Õnneks seekord nii ei juhtunud. Küllap hoidis 
Juhan selle episoodi enda teada.

Ta oli heatahtlik, muhe ja huumorimeelne. Tema tasakaalukus ja kindlameelsus 
ei lasknud kateedris poliitilistel tõmbetuultel tekkida. Juhan Peegel hoidis 
oma inimesi.
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Ivar Trikkel

***

18. dets. 1966. Ringhäälingu 40. aastapäev. Oli avalik raadioõhtu ja juba teist 
korda õnnestus korraldada juhtkonnaväline raadiokonverents. Ostsin poti 
alpikanne Teise stuudio klaverile, et päev natukenegi pidulikum oleks. Kui 
niiviisi peale suruda, õnnestub ehk ka 50. ära pidada. Li Tuiman rääkis ilusasti 
ja inimlikult sõja-aastatest, mina veeretasin publitsistika tulist kartulit ja 
jätkasin Juhan Peegli nädal tagasi raadiokoolis alustatud juttu, et miks meil 
ei ole tõelisi publitsiste.

***
19. mai 1969. Juhan Peegli 50. sünnipäev. Meid on kohal 150. Ainuüksi 
õpilasi on tal seni olnud sada. Ei ole kedagi teist, kes oleks eesti ajakirjanduse 
heaks käekäiguks nii palju teinud. Küllap sellepärast talle Ülemnõukogu 
aukirja ei antudki. Ka raadios leidus parteitruu kritiseerija ja Edasi, ainus 
leht, mis Peegli teooria järgi lugejani jõuab, ei saanud üleliidulist žurnalistilist 
tunnustust. Tallinnast olevat helistatud.

Südantsoojendav kokkusaamine oli. Eesti ajakirjandus ei ole lootusetus 
seisus. Jätkub neid, kes oskavad ja tahavad ka praeguses olukorras rahvale 
midagi anda. Minusugune aga jäi koosviibimisel oma talitsemata suuvärgiga 
vahele. Järgmisel päeval olin A. Slutski juurde „vaibale kutsutud”. Kuidas ma 
võisin peokõnes öelda: „Hea on rääkida, kui ei ole avatud mikrofoni pealt 
kuulamas.” Keskkomiteest juba helistatud. Tean muidugi, kes oli keelekandja, 
aga – rahu olgu temaga.

***
16. mai 1973. Moskvas oli Juhan Peegli doktoritöö eelkaitsmine. Olin seal 
toonase Eesti Ajakirjanike Liidu esindajana koos professor Sulev Vahtre ja 
Ülo Vooglaiuga. Pidasin kohtumist üsna formaalseks, sest mida võisid 
moskvalased teada Hupelist või Masingust, eesti ajakirjanduse hälliaegadest. 
Tegelikkuses läks asi ägedaks. Asjatundmatus ei takista kunagi õpetamast. 
Pea tund aega jagati tarkusi, kuidas oleks pidanud klassikuid kasutama. Et 
marksismi klassikud sellel ajal, millest jutt, veel sündinudki polnud, jäi 
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märkamata. Klassivõitluse  kajastamise puudumine rahvusliku ärkamisaja 
mõtestamisel kujunes teravaks probleemiks.

Lõpuks jõudsime siiski kokkuleppele. Kui viidatakse õiges kohas Leninile 
ja Moskva Ülikooli õpetlaste teadustöödele, võib kaitsmine ehk siiski 
õnnestuda.

Olime endaga üsna läbi, kui Moskva Ajakirjanike Maja kõrtsis istuma 
röötsatasime. Kulus mitu klaasitäit, enne kui Juhan hakkas rääkima, kuidas  
nad Siberis hobuseid taltsutanud. Öö magasime Eesti esinduses piljardilaua 
all. Hommiku poole ööd leidis Juhan kolmandalt korruselt maali – talupoeg 
käpuli bojaari jalgade ees. Kutsus meid kõiki temast tehtud pilti vaatama.

„Hea, et niimoodi läks! Ei oleks mina seda neile hakanud ümber 
tegema!”

Tõesti hea, et niiviisi läks. Tee uute kandidaaditööde kaitsmiseks oli 
avatud. Eesti oli saanud oma ajakirjandusdoktori.

Raamatust „Ringhäälinguaeg” (1998)
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Andres Langemets

Miks kaks meest telesaates muhelesid

Mina pole Juhan Peegli õpilane olnud ega ta loenguid kuulanud. Aga et ma 
läksin eesti keele harusse ja pärast õppisin individuaalplaani järgi foneetikat, 
siis oli mul tihtilugu asja eesti keele kateedrisse, kus töötas tollal ka Juhan. 
Eraldi ajakirjandusosakonda veel ei olnud. Nii et tutvusime üsna kiiresti ja 
hõlpsalt. Mõlemad armastasime nalja visata, ja siis oli see ju lihtne.

Stuudiumi lõpu poole algasid mul pahandused, peamiselt käsikirjaliste 
almanahhide, eriti „Vigilia” pärast, aga oli ka muid „patte”. Tuli jutelda paar 
korda ka julgete meestega. Jaanus Paal ja Tõnn Sarv visati ülikoolist välja, 
mina rippusin niidikese otsas, aga lasti ikka ära lõpetada vähemalt. Siis, nende 
pahanduste ajal, olevat Juhan käinud Arnold Koobi juures minu eest kostmas. 
Omavahel me pole sellest kunagi rääkinud. Rääkisid teised õppejõud, kes ise 
ei söandanud mind kaitsta. Kas see eestkoste mind aitas, ei oska öelda. Cum 
laude diplomit ma ei saanud, kuigi pidanuks, ja suunamine, mis oli olnud 
kevadel (eesti keele kateedri aspirantuuri), tühistati sügisel ära – mul oli pool 
aastat pikem õppeaeg.

Teine episood, mis meelde tuleb, on juba sellest ajast, kui lõpuks olin 
Tallinnas leidnud tööd Keele ja Kirjanduse toimetuses ( Joel Sang ja Olev 
Jõgi kutsusid). Nimelt 1977 sügisel tähistati ajakirja 40. aastapäeva ja tehti 
isegi eraldi saade ETV-s. Olev Jõgi kutsus sinna vestluspartneriteks akadeemik 
Paul Ariste ja Juhan Peegli. Mina pidin olema küsitleja ja saatejuht. Ja minu 
mäletamist mööda oli see otsesaade. Jutt veeres, äkki vaatan, et režissöör Vilja 
läheneb meie lauale neljakäpukil, et mitte kaadrisse jääda, suundub laua alla 
ja rabab Olevil midagi käest ning läheb niisama neljakäpukil minema. Nimelt 
oli väga närvis Olev Jõgi võtnud kella randmelt maha ja kõristas laua all kella 
nupuga. Ju see kostis helis väga jõhkralt välja. Selle kella see Vilja talt käest 
ära rebiski. Ariste ei märganud midagi, Jõgi niikuinii. Aga meie Juhaniga 
istusime nii, et nägime kogu etendust pealt, ning ei suutnud muhelust ega 
naeratust tagasi hoida. Ei tea, mida vaatajad võisid mõelda, et miks kaks meest 
keset jumala tõsist jutuajamist äkki naeratama hakkasid.

Ja kolmas peegeldus, mis eredalt meelde tuleb, juhtus hiljem Tartus. Oli 
juulikuu, mul oli vist asju ajada Vallikraavi trükikojas – Keelt ja Kirjandust 
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trükiti siis seal. Otse kunagise garnisoni staabi, nüüdse Barclay hotelli ees 
kohtusin Juhaniga, kes tuli ülikooli poolt. Küsis, et mis ma siin teen. Viipasin 
trükikoja poole ja küsisin vastu, et mida ta ise keset paksu juulikuud süda-
linnas teeb, õppetööd ju pole. Olevat sisseastumisvestlused nendega, kes 
tahavad ajakirjandust õppima tulla. Küsisin siis, et kuidas läheb ka. Juhan 
ütles, et tal vaja kaks medaliga plikat välja kukutada, et saaks paar korv palli-
poissi sisse. Mina: kuidas sa neid siis kukutad? Juhan ütles, et küsis näiteks 
ühelt tüdrukult, et kes on siin riigis peremees? Tüdruk olla katsetanud, et 
rahvas ja partei ja mida veel. Juhan selgitas, et lootusetu värk, iga võimalik 
vastus oleks olnud vale!

Kohtusime muidugi enne ja hiljemgi, aga need episoodid on väga eredalt 
meeles.
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Ene Puusemp

Inimlikkus ja kohustus reageerida on 
igal ajal ajakirjaniku töövahendid

Ajakirjanike õpetamise aeg algas eelmise sajandi 50-ndatel aastatel, aga Peegli 
isik ei peegelda Eesti ajakirjandusloos mitte tollaste kümnendite ja keskkonna 
nägu, vaid inimlikkust, mis on sild erinevate aegade vahel. Ta oli mõistev ja 
huumorimeelne inimene.

Kui 5. kursusel tegin ülikooli ajalehte Universitas Tartuensis ja kord 
langesin füüsikute-keemikute omavahelise „tüli” ohvriks, panid ta üks-kaks 
tarka sõna asjad õigesse valgusesse. 

Ta toimis ühiskonnas nagu arst. 
Järjest sügavama arusaamise on saanud ta nõue kasutatava sõna eest 

vastu tusest. Üliõpilaspõlves tundus see väljend kuuluvat paljusõnaliste 
juhtkirjade leksikoni. Nüüd sügavas täiskasvanueas võpatad, kui kuuled 
kategoorilisi ütlemisi: keegi ju tänapäeval enam raamatuid ei loe, keegi enam 
ju raamatuid ei osta. 

Ja-jah, meil on nüüd dominantne IT-maailm. Kuid õnneks on tegelikus 
elus ikka nii, et kui lähed Apollosse või Rahva Raamatusse, näed inimesi 
riiulite vahel raamatuid uudistamas ja ostmas. Resoluutsed „kõik, paljud, 
mitte keegi, enamus” ilma analüüsi ja andmeteta ehmatavad eetritõeusulisi 
inimesi. 

Järjest tuleb meelde Juhan Peegli tõsiselt mõeldud hoiatus: ärge olge 
ninatargad, ärge kippuge kedagi õpetama. Teil pole ju üheski valdkonnas 
diplomit, ei arsti, arhitekti, inseneri ega agronoomi oma. Isegi algharidust 
mitte. 

Teie kui ajakirjaniku puhul on oluline ühiskondlikult tundlik närv, ergas meel 
tajuda ja märgata ümbruskonna probleeme! Ta toonitas: teie kohustus on 
reageerida, minna asjaosaliste juurde, paluda olukord lahti seletada, võimalikke 
lahendusi küsida!

Temalt kui inimlikult õpetajalt ei häbenenud kord küsida, kuidas käituda 
ametliku tööpäeva välisel ajal n-ö kõrgematelt persoonidelt informatsiooni 
või intervjuud soovides. „No tere peab ikka ütlema,” muigas Juhan Peegel. 
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Hando Runnel

Meie Juhan – Meie Juhan Peegel

Enne Jakob Hurda saja viiekümnenda sünnipäevani jõudmist pea¬me tegema 
peatuse Juhan Peegli seitsmekümnendal sünnipäeval sel ilusal maikuul 1989. 
Juhan Peegel pageks muidugi meelsasti üksikule saarele, tagasihoidlikkuse 
tõttu, kõige selle tüli tõttu, mis tavaline austamise-avaldamine inimesele toob, 
kuid ei ta saa, sest ükski saar pole enam üksik, Saaremaa randki pole uusimal 
ajal enam kodanikele saavutamatu, okastraadid on pudedaks läinud, aga ka 
mitte selle pärast, et niikuinii on kõik ilmakaared tema täismeesteks saanud 
õpilasi ja kasvandikke ja kaaslasi täis, kes teda mitte kuidagi üksi ei tihka jätta 
nii tõsisel puhul. Juba paljudele Tartu Ülikoolist läbikäinud põlvkondadele 
on ta legendaarseks isalikuks imaagoks saanud, Tartu Ülikool ilma Juhan 
Peeglita poleks nagu see ülikoolgi enam, see oleks kujuteldamatu. Ent see on 
ainult üks ja esimene vaade Juhan Peegli ühiskondlikule kujule. Kui mõttes 
lahutada ta kuju üliõpilaste hulgast ja seada ta kirjanikkude hulka, kordub 
peaaegu sama lugu: Juhan Peegel seisab oma ametivendade keskel sama 
sõbralik-isalikul aujärjel, ta on enamiku sõber ja nõuandja, ärakuulaja ning 
sallija eeskätt, ta on iselaadiline, suveräänne kirjanik ammust ajast, kuid ta ei 
konkureeri kellegagi mitte mingis mõttes mitte mingisuguse välispidise 
kirjandusliku positsiooni pärast. See ei tule argusest, vaid osavõtlikkusest ja 
alandlikkusest muu elava ja oleva ees, mis jumal loonud, kuigi eriline jumala-
mees elu sees pole ta olema paistnud.

Lisaks nendele kahele väga nähtavale kujule võib Juhan Peeglis kohata 
veel vähemalt kaht vähem nähtavat kuju: Juhan Peegel kui kabinetiteadlane 
– lingvist ja folklorist, kes eemal meestest, naistest, lastest, õpilastest on 
istunud üksinduses kirjade, käsikirjade, tekstide ja metatekstide kallal, 
lugenud, loendanud, arvutanud, rehkendanud, ja tundnud ja mõtelnud. 
Sellisena, teadlasena, sobib ta loomuliku liitlasena täiendama seda rida, kuhu 
rahvaluule- ja rahvusteadlastena kuulusid niisugused legendaarsed nimed või 
õigemini isikud nagu Hurt, Oskar Kallas, Loorits, Annist, Masing ning veel 
mõned valitud. Valitute ühiseks omaduseks, mitte tunnuseks, on nende 
mitmekülgsus. Nende võimsus ja vägevus ei seisne ühes või teises leiutuses 
või avastuses, vaid eeskätt rahvaelu täielikus haaramises ja osaduses. Eluline 
armastus oma rahvatõu vastu mõõdab nende suuruse. Jakob Hurt oli keele-



171

teadlane, keeleloomingu suurkoguja ning vaimulik; Oskar Kallas suur mees 
rahvusteadustes, suur mees rahvusriigi poliitikas. Juhan Peegel on meie ajas 
liiga oma, liiga lähedal, et tegude suurust õiglaselt näha, liiati on temagi 
inimlikku elu ruineerinud sõda ja häda, mida rahvuse ja rahvus teadustegi 
rõhujad on kaela saatnud. Ei olnud ammu, kui Uku Masing unistas, et järg-
misel, kahekümne esimesel sajandil peaks suudetama luua meie rahvalaulude 
sõnastikud kihelkondade kaupa, et mõista oma keelt, et mõista ja lahti hoida 
keele lätteid. 

Samal ajal, juba kahekümnenda sajandi sees, teame, Juhan Peegel ongi 
tegelema hakanud selle asjaga tulevase sajandi tööga: ta on avaldama asunud 
üksikute sõnade (mõistete) sünonüümide sõnastikke. Eks ep ole see Juhan 
Peegli suuruse näitus siis! Jutt armastusest oma rahvatõu vastu võib jääda ju 
fraasiks, ent kui märgata Juhan Peegli kiindumist igasse eesolevasse ja käes-
olevasse objekti, nagu teaduse keeles öeldakse, ei ole kahtlust, et see õhin, see 
erutus, mis Juhan Peeglit selle juures valdab, ongi armastus, ning see ongi see, 
millega ta oma otseseid ja kaudseid õpilasi köidab. Nüüd, kui nii väga on 
moes inimestest kõnelda kui sikkudest, sokkudest, sigadest, pühvlitest, 
ahvidest, kukkedest, tiigritest, madudest, julgeks vast Juhan Peeglit võrrelda 
karuga. Halbades muinasjuttudes ja halvas ajaloos käib karu mesipuid 
rüüstamas. Mitte sellisega, sest see on literatuur. Kes on kohanud karu 
tõeluses, metsa all või ka lagedal, seda hämmastab selle koguka ja kohmakaks 
arvatu nõtke ja kiire ja käratu liikumine üle raagude ja üle sambla, oskus 
varjuda suurena metsa kui väike säälsamas. Niisugune on Juhan Peegel. 
Sattunud ise üksikule saarele üksi – kevade öösse keset pikapäeva valgusemerd, 
olles seal üksi ilma raamatute, käsiraamatute ja küsijate ja kuulajateta, 
juhtumisi ja meelega äkki Juhan Peeglile mõteldes, tema seitsmekümnele 
eluaastale, millest suur hulk ka lapsepõlv olnud, mille taga isa ja ema silmad 
mõelda võisid, mis mees sellest mehest meil kord saab, ei taha enam mingeid 
võrdlusi uusi, mingeid epiteete, mingeid lubadusi, mingeid lohutusi. Elu on 
olnud ja kestab võibolla kauem, kui keegi aimab kunagi üksikul saarel.

Esmakordselt ilmunud Loomingus nr 5 1989
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Päiviö Tommila

Ühisrännakud ajakirjanduse ajalukku

1965. aastal algas taas laevaliiklus Soome ja Eesti vahel ja samuti Soome ja 
Läti vahel ning Turu Ajalooselts (Turun Historiallinen Yhdistys) korraldas 
kohe reisi laevaga Riiga, sealt sõitsime Tartusse, rongiga Tallinna ja laevaga 
Tallinnast Helsingisse.

Enne seda olin Stockholmis kohtunud pagulaseestlaste Aleksander Loidi 
ja Ilmar Talvega, ajaloolastega. Kirjutasin oma väitekirja Stockholmi riigi-
arhiivis, kus töötas samuti pagulaseestlasi. Nii et minu tutvumine eestlastega 
ja Eestiga algas Stockholmi kaudu, kui ma vedasin suurt projekti Soome 
ajakirjanduse ajaloost, millest ilmus kümneosaline koguteos („Suomen 
lehdistön historia”, 1–10, 1985–1992). Sellega seoses pidasime ajakirjan-
duse ajaloo seminare Tartus, kus tutvusin Juhan Peegli, Epp Laugu ja teiste 
Eesti ajakirjanduse ajaloo uurijatega. 

Millisena paistis Eesti ajakirjanduse uurimine? Siin on selgelt täiesti eraldi 
perioodid enne Eesti taasiseseisvumist ja pärast seda. 

Soome ja Eesti varasem periood on sarnased selle poolest, et nii Eesti kui 
Soome olid kakskeelsed maad: ajakirjandus ilmus Eestis eesti ja saksa keeles, 
Soomes aga soome ja rootsi keeles. Soomekeelse ajakirjanduse tõus 18. 
sajandil oli väga suur, ka need perioodid on Eestiga võrreldavad. 

Meie loeme oma ajakirjanduse esimeseks perioodiks vahemikku aastast 
1770 kuni 1860-ndani. Minu raamat on 1992. aastal avaldatud ka eesti keeles: 
„Soome ajakirjanduse algus. Tekkimisest kuni XIX sajandi keskpaigani” 
(väljaandjaks Juhan Peegli juhtimisel asutatud Eesti Akadeemiline Aja-
kirjanduse Selts). 

Vanema perioodi põhjalik tundmine ja käsitlemine on kultuuride aluspõhi. 
Teie kultuuris on selle loonud akadeemik Juhan Peegel. 
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KOLMAS OSA

Tuli koduaknas
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Elvi Vaher

Suveti käis ta ikka sünnikodus

Meil oli onu Juhaniga kujunenud tavaks, et teda sünnipäeval õnnitledes 
küsisin, kuidas ta end tunneb, ning ta vastas, et ei tea, kuidas peaks ennast 
tundma, sest pole varem nii vana olnud. 2014. aasta olnuks Juhanile 
kahekordselt tähtis: tema sünnikodu Saaremaal saab Juhani enda uurimuse 
kohaselt 550-aastaseks ning ta ise saanuks 95.

Tema nime ette kogunes aastatega auväärseid tiitleid, kuid alguses oli ta 
lihtsalt Türna Juku, pesamuna suures taluperes kolme venna ja ainukese õe 
järel. Tänu kahele vanemale vennale Feodorile ja Aleksandrile (minu isa) sai 
Juhan oma esimese tiitli – onu – 17-aastaselt, kui samal aastal sündisid kaks 
tüdrukut. Õde Leeni perre sündisid hiljem poisid, vennad Linnad: Taivo, 
Temme ja Ivo. Olime õnnelikud, et meil oli kaks onu, ka Juhani vanem vend 
Volli (Vladimir) tuli sõjast tagasi. Küll sobisid need vennad omavahel hästi! 
Onu Volli oli kleenuke, Juhani määratlemist mööda nagu serviti kopikas, 
Juhan jälle ümarate vormidega, aga mõlemad olid laetud sellise mõnusa 
huumoriga, mida õppida pole võimalik. Ja kui nad siis omavahel või sugu-
lastega peolauas kahekesi „naaksuma” hakkasid, naerdi silmad märjaks.

Oma sünnikodu Türnat armastas Juhan väga. Suviti käis ta ikka kodus 
ja ütles, et näeb seda kodu veel uneski nii, nagu ta oli, ilusana ja puhtana. 
1991. aastal ajalehe Meie Maa väljaandel ilmunud raamatus „Minu Saaremaa” 
kirjutas Juhan: „Minu üks varasemaid lapsepõlvemälestusi on see: ma seisan 
ühel väga ilusal varasuvisel hommikul oma koduõue puhtal murul. Lihtsalt 
seisan seal. Paljajalu, särgiväel, silmad päikesest kissis ja mul on väga hea olla. 
Tuul on hellitavalt soe, mets lõhnab ja seal kukub elurõõmus kägu oma ergu 
häälega. Mul on tõepoolest väga hea olla.” Nõnda, paljajalu ja särgiväel, oli ta 
meilegi Türna õues meelde jäänud.

Kohtumised Juhaniga sugulaste ringis olid väga oodatud. Aeti saarlaste 
ütlemist mööda jutud segamini ja lasti lendu naljakilde. Kohaliku lehe 
ajakirjanikuna kirjutasin kirjatüki Juhani 75. sünnipäevaks, millest mõned 
nopped:

„Sa oled suur kalatoitude sõber ja ületamatu meister neid ise valmistama. 
Sinu kodus Tartus on ikka kala, mis su oma retsepti järgi soolatud, mari-
neeritud või miskit muud moodi valmistatud. Esimene, mida sa Saaremaale 
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tulles Orissaare poest ostad, on kala. Ekstraklass on sinu valmistatud täidetud 
koha või haug, mis peolaualt kõigepealt nahka pistetakse. Aga imelik küll, ise 
kalal käia sa ei tahtnud. Ehkki päris puhas poiss sa ka just ei ole. Türna Linda 
ütles, et ühte sinu kalalkäiku teab tema kindlasti, oli ise kaasas. Ju sa mäletad, 
kuidas te läksite magistraalkraavist särgi püüdma. Neid olnud seal palju. Sa 
läinud kohe trussikute väel vette ning pannud käed käima. Aga kala, va reo, 
on libe ja müttamisega läinud vesi sogaseks ka. Nii et eks sa ise tea, onu 
Juhan ...

Ehkki su meheteod on tehtud Tartus ja akadeemiline hõng on su juures 
tugevam kui kalalõhn, nokitsed sa suviti Türnal ka üht-teist teha. Pintseldad 
majagi üle, kui see värvimist vajab, mis sellest, et su püksid pärast sedasama 
karva on. Pea ikka vend Volli manitsust meeles, et sa ennast väga hullusti ära 
äi lima.

Katsu oma juubel Tartus kenasti üle elada ning ole oma auväärses eas ikka 
kasina suuauguga. Sind ei tea ju ilmaski uskuda. Kuuldavasti olevat sa Edasis 
töötamise ajal pakkunud lehele aktuaalseks põllutöid hoogustavaks loosungiks 
„Sitt soojalt põllule!”. Ning hiljuti räägiti raadios, kuidas sa olid arvamust 
avaldanud, et Eesti rahvuslinnuks passib turuvarblane rohkem kui suitsu-
pääsuke ...”

Türna talu 
lastepere

 aastal 1921.
 Ees Vladimir 

(Voldemar), 
Juhan, Helene, 
taga Feodor ja 

Aleksander.
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Meenub üks südamlik sugulaste kokkusaamine koos Juhani ja Helgiga 
Türna õues, kui neil oli 50. pulma-aastapäev. Oli pulmatort ja Helgil pruudi-
kimp, Juhanil kena sinisetriibuline särk seljas ning pruutpaar musutas 
komblikult, kui rahvas „Kibe!” hõikas. Pool sajandit tagasi olid aga asjalood 
pisut teistsugused. Kui noorpaar laupäevasel päeval Tallinnas oma abielu 
registreerida soovis, selgus, et samal päeval ei saa. Esmaspäeval kästi tagasi 
tulla. Tulevane ämm pesi väimehe helesinise särgi pühapäeval puhtaks ja 
riputas õue nöörile kuivama, aga tunni aja pärast oli keegi selle varastanud. 
Laenas siis äiapapa Juhanile tähtsaks sündmuseks oma särgi. Pruudil oli seljas 
hall rätsepakostüüm. Sõrmused panid nad teineteisele sõrme ametiruumi 
ukse taga ja läksid siis Helgi koju lõunale. Helgi ristiisa oli hankinud pidu-
lauale jänese. Aastanumber oli siis 1948.

Suvel Saaremaal puhates oli Juhanil mõnikord asja Kuressaarde tulla ning 
siis käis ta ka toimetuses, kus tollal töötasid tema kunagised tudengid Aili 
Kokk, Heli Salong, Ragna Malm, Tõnu Prei ja Harry Õnnis. Esimesed neli 
on leheneegrid praegugi. Meie Maa toimetusse praktikale saatis Juhan ikka 
oma parimad poisid-tüdrukud, hilisemad tuntud ajakirjanikud või ühis-
konnategelased. Nõnda on saarlaste elust-olust kirjutanud näiteks Ene Veik-
saar, Mart Soidro, Jüri Luik, Ene Paaver, Helve Kuiv (Laasik), Ülle Kauksi, 
Tiina Luige (Kaalep), Ivar Vigla, Erki Berends, Neeme Brus, Astrid Kannel, 
Tiia Palmaru, Kärt Karpa (Anvelt)... Kui tema tudengid juhtusid suvel Saare-
maale tulema ajal, mil Juhan Türnal oli, siis mindi talle alati külla.

1992. aasta suvel kohtusid juhuse tahtel kaks keelemeest – professor 
Juhan Peegel ja parajasti Saaremaal viibinud emeriitprofessor Paul Saagpakk, 
„Eesti-inglise sõnaraamatu” ja „Sünonüümisõnastiku” autor, kes oli siis just 
oma Ameerikast Saaremaale naasmise asju korraldamas. Professorid viskasid 
maasaunas leili, jahutasid end mahedas õhtuõhus ning juttu neil jätkus. Kui 
kaks paari paljaid jalgu jälle sauna poole liikus, tuli mulle onu Juhani ütlus 
meelde, et Kuressaare rannas olnud omal ajal kõige kenamad jalad temal endal 
ja näitlejanna Milvi Laidil.

Juhan lahkus siit ilmast oma 88. eluaastal. Need kaks kaheksat nagu 
sümboliseerivad tema läbikäidud teid ja ristteid. 
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Ivo Linna

Onu Juhan

Esmakordselt sain aimu, et mu onu on tõeline suurmees, viiekümnendate 
aastate keskel. Ühel suvel saabus Tartust Saaremaale väike seltskond – ema, 
isa ja kaks poega. Onu pere niisiis! Vanem poeg Madis paistis üsna tavaline 
olevat, noorem aga, Andrus, naeris kogu aeg. Arvasin endamisi, et ei tea, kas 
need mandrilapsed ongi sellised imelikuvõitu!

Aga siis võttis onu kotist mu esimesed triibulised ... sokid! Selliseid 
polnud ma näinudki! Ja kui sokkidele lisandusid veel ilusas rohelises plekist 
karbis karamellkompvekid „Kalliskivi”, paistis onu Juhan mulle tõelise 
hiiglasena.

Teine kord, mil tõdesin, et Juhani näol on tegu küllap ühe kõige targema 
mehega, oli 5-6 aastat hiljem, kui esimest kord Tartus käidud sai. Väike-Tähe 
19-1 oli see koht, kus onu pere elas.

Ma ei olnud kunagi näinud üheski kodus nii palju raamatuid kui seal. 
Tundus, et onu oli kõik need ka läbi lugenud – titaanlik töö! Vähe sellest – 
osa neist raamatuist oli ta ise ka kirjutanud! Sekka kümnete kaupa tema 
teaduslikke töid.

Kui järgmise mälestuspudeme saaks tänapäeva istutada, tahaks hüüda: 
„Värisege, Jamie Oliver ja muud kokad!”

Seitsmekümnendate lõpu poole kogunes Juhani lapsepõlvekottu Türnale 
jälle hulk rahvast, suguseltsi kokkutulek algamas. Juhan pidi kohe-kohe Tartu 
bussiga Orissaarde jõudma. Seega ootasime. Ja sealt ta tuli läbi metsa, eriliselt 
kaval muie näol, kaenla all arvata 2–3-kilone haug. Tuli ja teatas: „Ma teen 
nüüd teile täidetud haugi, siis on teil homme ka midagi võtta!”

See, millise pühendumusega ta kokatööd tegema asus, oli midagi era-
kordset. Kõrvalseisjaile-uudistajaile tundud see pigem kirurgi- või juve liiri-
tööna, nii peen oli see. Sinna kõrvale katkematu mõnus jutt, ainult Juhanile 
omane soe ja südamlik huumor. Lõpptulemus? Kindlasti üks elu parimaid 
maitseelamusi. Juhan oleks vabalt võinud olla mõne tärnidega restorani 
peakokk! 
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Andrus Peegel

Modus docendi 
Kindlasti oli isal tugev missioonitunne. Praegu on kõik kergem ja PR-ist 
mõjutatud – soov kohe pildile pääseda tingib, et süvenemine ja sisemine 
kultuurifilter lihtsalt ei toimi vajalikul määral. Loomulikult on nüüdki väga 
häid kirjutajaid, tele-raadiotegijaid.

Mida tähendas ajakirjandus meil kodus? See ei olnud mingi spetsiaalne 
mõtlemise viis, pigem suhtumine ümbritsevasse, või oskus koos arutada, 
üldistada ja järeldusi teha. Isal oli oskus näha olulist, mis sai ilmselt alguse 
juba kooliajast, kirjandusringist Saaremaa ühisgümnaasiumis. Mõjutasid 
kindlasti toonased klassivennad ja sõbrad, kestis ju sõprus elude lõpuni. 
Aastaid hiljem, pärast läbikannatatud sõda ja lõputuid vintsutusi, kas 
Saaremaal või Tartus kokku saades räägiti enamasti elust siiralt ja isegi 
valulikult. Ei teadnud inimest, kellele oleks meeldinud see, mis siin ENSV 
ajal kokku valetati ja mis tegelikult toimus. Jutt käis põhiliselt lehtedes 
kirjutatust, vestlus oli tavaliselt mitmekihiline, kriitiline, kindel koostisosa 
peaaegu alati võrdlus. Kui mingit probleemi arutati, siis kirglikult. 

Isa oli see, kes suutis osa nendest vestlustest, juttudest tekstiks vormida, 
paljutki kasutas hiljem loomingus, aga – olen selles peaaegu kindel – ka loen-
gutes tudengitele. Teada on, et tol ajal pidi enamikus jama kirjutama. Isa 
seisukoht oli, et kui võtad julguse kirjatüki kõigest hoolimata avaldada, siis 
oled tekstiga seotud ja hetkega kaasneb ka vastutus kirjutatu eest, see ütlus 
„Kui sa vähegi saad, ära kirjuta!” on tabav, kvaliteet tähendas vaikset vastu-
panu.

Isa sõprade pered olid väga huvitava ja seiklusrikka elukäiguga, neid oli 
sattunud pagulusse ja Venemaa avarustesse, ning jutud, mida omavahel 
räägiti, olid minu kõrvadele põrgulikult huvitavad. Need elu näinud mehed 
olid härrasmehed – vaatamata vintsutustele empaatilised arutlejad. Valitses 
soe õhkkond, kus nii mõnigi eluohtlik olukord naljaks pöördus. Mina 
lapsepõlves mingit hirmu ei tundnud, ka ei kartnud koolis asju välja öelda, 
mille eest sain ...  Aga õhkkond oli empaatiline. 

Mõned isa jutud olid tema enda noorpõlvest, näiteks kuidas nemad 
lapsepõlves vendadega läbi said, kuidas õde hoiti, milliseid töid talus tehti – 
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see oli kaudne viide, kuidas mina peaksin ka oma vennaga läbi saama ja töösse 
suhtuma. Näited mõjusid ja erilisi küsimusi tavaliselt ei tekkinudki.

Arvan, et sellised lood kasvatasid iseseisvust ja tagantjärele mõeldes 
sarnanes see kõik vabakasvatusega.

Üks asi on veel meeles: ükskõik millise looga tegemist polnud, räägitu oli 
hästi ja emotsionaalselt esitatud; eriti sõjalood, kuigi nad kippusid lõpuks 
aastatega korduma, olid sellest hoolimata huvitavad. Isa sõbrad olid kõik 
erinevate poolte peal sõdinud: kes oli Soome väes, kes Saksa, kes Vene; nad 
olid koolivennad, sõbrad, ja ma ei saanudki poisina hästi aru, kuidas see sõda 
siis õieti käis, kui kõik olid sõbrad ja koolikaaslased. Esimest korda kuulsin 
ka sellest, et mõned isa lähedased elavad kusagil kaugel Ameerikas. 

Olen tänulik isa sõpradele, kes oma olekuga mind märkamatult suunasid, 
väärtushinnanguid kujundasid.

Peedu ja Saaremaa

Arvan, et isikutega seonduva kaudu on mul lihtsam tollast olustikku 
kirjeldada. Tänu isale on mul olnud õnn oma silmaga näha inimesi meie 
kultuuriloost. Esimesena on meeles tähelepanuväärne koht: Kirjanike Liidu 
suvila Peedul, kus veetsime perega paljud suved. Isa käis Peedult ülikooli 
tööle, see oli üpriski mugav paik suvel linnast eemal olla. Lisaks oli Peedu 
tagantjärele mõeldes hämmastav mitte ainult kauni looduse, vaid ka per-
soonide poolest, kes seal suvitasid, suhtlesid. Mitu suve veetsid seal Erni 
Hiir, August Sang, Kersti Merilaas, Lea ja Veljo Tormis, Boris Kabur, Kalju 
Kangur, Ain Kaalep, Paul Kuusberg, lisaks 60-ndate noored Kaplinski, 
Toomet, Unt, Vahing, Alavainu jt. Tänu sellisele taustale on sellel kohal isegi 
praegu, lagunenud majades mingi vägi. 

Peedu-elu kasvatas elustiili ja ellu suhtumist: oled, kes sa oled, ära hakka 
näitlema. Mida on nendelt inimestelt õppida – kuidas sa suudad olla ISE. 
Nendelt on õppida stiili, ise olemise stiili. Sa pidid mingile tasandile jõudma, 
et olla ISE, sest ametlik ümbrus nõudis, et sa oleksid pidanud olema keegi 
teine. Ma arvan, et normaalsus on see, mis ei lasknud ideoloogial pähe minna. 
Aga lehtede toimetused – mis koosolekud seal võisid olla. Need arutamised 
olid hämmastavad, kasvõi Brežnevi matused telekas. Toimetaja tõusis püsti. 
Siis sai vaadata, kes tõusis ja kes ei tõusnud. Praegu on selles mõttes õnnis 
aeg, et sellist survet ei ole. Surve on teine, kui tahad midagi saavutada. 
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Peale Peedu on minu jaoks isaga seotud mälestustes oluline koht Saaremaa 
murdekogumise retkedel. Sinna läksime meie küll rohkem nagu koju, aga 
need kohad, kus noored keeleteadlased murret kogusid, olid minu jaoks täiesti 
tundmatud, see oli ühtaegu seiklus ja avastusretk. Filoloogide lõbus, vaimukas 
seltskond oli fantastiline, isa sobis nende hulka, läbisaamine oli ideaalne. 
Niipea kui praamilt maha sõitsime, läks ta kohe murde peale üle ja nautis 
seda tõeliselt, külameeste-naistega jutuajamise käigus leiti ka ühiseid tuttavaid. 
Neid vestlusi kõrvalt kuulates sain aru, et jutt polnud pelgalt filoloogiline 
huvi, vaid siiras kodusaare praeguse eluolu teada tahtmine. 

Saaremaa oli piiritsoon, kuhu lubadeta ei pääsenud, sõideti justkui 
välismaale ja tõesti, kõik oligi teistmoodi, see „tsooniks” olemine aitas omapära 
kummalisel kombel säilitada. Niipea kui Saaremaale jõudsime, läksid kõik 
murde peale üle – kuidas sa hakkad külameestega kirjakeelt rääkima. Kui 
tudengid keelepraktikalt koju sõitsid, jäime meie nädalaks-paariks Saaremaale 
isa sünnikohta Orissaare külje alla Türna tallu. Sain aru, et Saaremaa ongi 
justkui teine riik, seal on teine mentaalsus. Kõik asjad olid teist moodi, 
inimesed olid teist moodi, majad olid teist moodi, Türna talu ja ümbrus oli 
justkui illustratsioon kodus kuuldud juttudele. Saaremaa on suur kom-
muun – ma pole kunagi rohkem inimesi auto peale võtnud kui Saaremaal, 
sa ei saa mööda minna inimesest, sest võibolla ta tahab samas suunas minna. 
Põhi mõtteliselt. 

40-aastane Juhan poegade Madise ja Andrusega.
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Mööda Saaremaad ringi sõites olid isal pea kõik kohad teada, ühte külla 
sisse sõites teadis ta juba järgmise nime ja tihti ka mõnda taluperemeest. 
Arutati ka põhjalikult vanu aegu. Kohalikud mäletasid vanu aegu väga hästi, 
mäletatu on olnud selge ja detailideni täpne. Juhtus ka nii, et suvalises külas 
peatunud ja kiviaial istuva külamehega paar sõna vahetanud, kirjutas isa 
hiljem märkmikku mõne mahlaka väljendi või sõna enda tarbeks üles. 

Saaremaa oli kirjutamiseks suurepärane koht, siin ta tegi märkmeid, 
visandas, täiesti kindel, et enamiku lugude ideed pärinevad sealt, mõni 
naaberkülas juhtunud lugu lausa trügis paberile. Saaremaal viibides oli mul 
tunne, justkui kogu selle väikese saare elanikud oleksid mingil moel meie 
sugulased, sedavõrd sõbralik ja rõõmurohke oli iga kohtumine. 

Valjalga, isa venna Voldemari juurde sõit oli kindlalt meie Saaremaal 
viibimise üks tähtsamaid ettevõtmisi. Voldemar oli kohaliku võitööstuse 
juhataja, aga tuntud, ja nagu mulle tundus, ka kohalike hulgas lugupeetud 
mees, just oma mõnusa olemise poolest. Vendade omavaheline läbisaamine 
oli selline, mida ma oma hilisemas elus polegi vist kohanud, igal juhul 

Viiv viimsest koduskäigust Saaremaale: Juhan ja Andrus on „vangistanud” 
Ivo Linna.
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lõbusamat kooslust ma ei tea. Südamlik oli alati külaskäik õe Leeni juurde, 
teadsin, et õde oli vendadele erilise tähendusega. 

Saaremaal käigul olid ka tõsisemad paigad. Alati oli loa peal kirjas: 
haudade hooldamine. Kolm kilomeetrit läbi metsa minekut – käisime iga 
kord seda teed läbi metsa, see oli rituaal. Tornimäe kalmistul korrastasime 
vanavanemate haudu. Need käigud olid isale väga tähtsad, sinna jõudes ütles 
ta „Tere” ja kui hakkasime ära tulema, siis „Et no me lähme siis nüüd ...”.

Meenub Köinastu (Kõinastu) saar Muhu külje all ja Orissaare lähedal. 
Läksime isaga kaluritega kaasa võrke vaatama. Kalamehed tahtsid minna ka 
Köinastule, kust äsja olid kolm või neli peret piirivalve korraldusel lahkunud. 
Randusime kiviklibusel rannal ja läksime saarele. Eemalt paistis nagu tavaline 
rookatustega küla: tänavad, kiviaiad, külaväljak kiigega, ainult inimesi polnud. 
Majad korras, puud riidas, vankrid hoovis, lilled vaasis, valged linad laual. 
Uste peal sildid „Võtke, mis teil taris, ainult ärge lõhkuge”. Mehed ja isa, kes 
me tulime uudistama, said päris paraja šoki, see kõik meenutas miskit 
lähiminevikust, viidi ju ka meie vanaisa koos perega ...

Mul on see pilt siiani meeles.
Hiljem filmiti sealsamas saarel filmi „Mehed ei nuta”. Orissaare sööklas 

võis kõiki osalisi tihti kohata, eesotsas Ervin Abeliga, mul on meelde jäänud 
tema habetunud murelik nägu. Veel hiljem käisid piirivalvurid helikopteritega 
Köinastul mureleid korjamas.

Meenutan meie viimast käiku Saaremaale 2006. aasta lõikuskuul, mis 
kujuneski hüvastijätuks. Mul on hea meel, et see teoks sai. Saaremaaga ongi 
nii, et see side, mis tekkis, muutub aastatega vaid tugevamaks, ja nüüd on 
minuga nõnda, et enamik paiku, kuhu täna satun, seostuvad paratamatult 
isaga.

Talle olid õpilased kõige tähtsamad

Minu meelest puudus isa loomuses akadeemilisus, oli midagi muud, mida 
ma ei oska defineerida. Tema ennast akadeemiliseks ei pidanud, akadeemikud 
olid ikka Johannes Voldemar Veski ja Paul Ariste ja teised nendesarnased, 
enda kohta ütles alati: „Ah, mis mina nüüd!” Veski oli Juhanile täielik 
autoriteet, sealt on ka midagi pärit Juhanis ... Autoriteedid olid ka Paula 
Palmeos, Kallista Kann, Villem Alttoa, vana akadeemilise kooli esindajad. 
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Nad olid humanistid, hoopis teistsugused õpetajad, kui on praegu. Need 
isiksused õpetasid oma inimlikult suure olekuga, sellega, kes nad inimeste ja 
isiksustena olid. 

Isa oli mõnes mõttes sinisilmne, eriti mis puudutas administreerimist: 
kõikvõimalikud paberid, aruanded, mõttetud koosolekud ja muud paberite 
maailma saadused. Veel ei saanud ta lihtsalt aru, kuidas mõni ametnik võib 
lausa enda lõbuks kedagi kiusata, kasutades selleks partei ja valitsuse 
pakutavat võimaluste arsenali. Ainsaks vasturelvaks sellistel puhkudel oli 
lihtsalt see tegelane mõttes enda jaoks olematuks tunnistada, ja seda ta tegi, 
kui järele mõtelda, siis õige mitmel korral, nimesid siinkohal pikemalt 
loetlemata, nimetan vaid Leonid Lentsmani. Isa toetajateks olid omakorda 
Vaino Väljas ideoloogiasekretärina ja ka Paalma, tol ajal oli vaja seljatagust, 
toetajaid. 

Pole vist mõtet rääkida sellest, kui oluline oli kateeder ja kõik, mis seda 
ümbritses, ja kui kurnav suhtlemine kõikvõimalike asjameestega, vist isegi 
Moskvani välja.

See, mis kindlalt aitas, oli sukelduda töösse. Mulle ta väitis, et kõige paremini 
rahustab närve murdesõnade kartoteeki kandmine, mille tarvis olid tal peale 
kartoteegikarpide ka kingakarbid.

Kateeder oli minu meelest tal võimalus ennast realiseerida nõnda, et see 
pakuks „tõelist pinget”, nagu ta mõne tegevuse kohta ütles. Toeks saarelt 
päritud mentaliteet alustatu lõpuni viia – elu ei pea kerge olema, aga vastu-
meelselt head asja ei sünni. Kateeder oli tema jaoks elamise viis.

Kõige olulisemad olid õpilased,  „minu tüdrukud” ja  „minu poisid”,  
„lapsed” olid sõnad, mida ta erinevates olukordades kasutas, olgu siis, et see 
ju  „minu tüdruk” seal telekas, või siis, et ei saa ju  „oma poissi” selle jama sisse 
jätta, muidu läheb veel kroonusse, aga seda ei tohi sündida ...  „Minu lapsed” 
peavad olema targemad kui nende ülemused, kes seal kusagil kõrgel 
istuvad.

Ta tundis justkui mingit kohustust oma  „poisse” ja  „tüdrukuid” inimeseks 
aidata ja hiljem nende elukäiguga kursis olla.

Loos on kasutatud lõike intervjuust Maarja Lõhmusele.



184

Maarja Peegel-Vilo

Ootasime vanaisalt iganädalasi 
jutukesi

Vanaisa oli inimesena väga soe ja mõistev ning kohtles meid juba lapsena kui 
väikseid isiksusi. Tal oli alati aega meiega suhelda, huvituda meie igapäevastest 
tegemistest. Talle meeldis meiega arutada väikese inimese jaoks tähtsaid 
küsimusi. Alles nüüd, täiskasvanud olles, saan ma aru, kui palju vanavanemad 
ja vanemad eluks kaasa annavad, justkui nähtamatu skeleti tõekspidamistest, 
mille peale hakkad enda elu rajama – suhtumisi lähedastesse ja ümbritseva 
taju. Ma arvan, et vanaisa tunnustus või heakskiit on kindlasti olnud ka mu 
mõningate isiklike otsuste tegemisel oluline. 

Tänu vanaisale armastan ma Saaremaad, Muhumaad, ja isegi kui ma sinna 
viimasel ajal tihti ei satu, siis oma juurte kutset tunnetan ma küll. Vanaisa 
Juhan oskas selle kõik, mis ta enda kodukohast armastas, ka oma poegadesse 
ja lastelastesse põimida. Ka nüüd, olles ise väikese poja ema, tunnen ma 
tõmmet võtta poeg näpuotsa ja näidata talle kõike seda, millega ma lapsena 
üles kasvasin, et ka tema teaks oma juuri ja tunneks nende üle suurt 
uhkust. 

Vahel ma mõtlen, et vanaisa suutis enda elu jooksul tööalaselt palju olulist 
korda saata ja selle kõige juures leidis ta alati aega oma lähedaste ja perekonna 
jaoks. Mulle meenuvad lapsepõlvest iganädalased kirjad vanaisalt – tema enda 
illustreeritud lõbusad jutukesed, mida me lastena nädalalõppudel kanna ta-
matusega ootasime. 

Pojalaste Maarja 
ja Kristjaniga 
suhtlemiseks pidi 
Juhan maa lähedale 
laskuma.
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Kristjan Peegel

Suhtlesime nagu mehed muiste

Mul on loomulikult palju häid ja toredaid mälestusi Juhanist, oma vanaisast, 
alates põnnipõlvest kuni eani, kui suhtlesime nagu mehed muiste. Aga 
olulisemakski kui need mälestused pean seda, kuidas vanaisa on mind kui 
inimest mõjutanud. Ja see polnud otsene kasvatus, vaid pigem õppimine 
nendest väärtustest, tegevustest ja suhtumisest, mida tema tähtsaks ja õigeks 
pidas. 

Ma ei oska objektiivselt hinnata tema suurust keeleteadlase ja ajakirjanduse 
õpetajana, inimesena ma suudan seda: vanaisa oli SUUR inimene. 
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Ülal: Juhan Peegli ajakirjanikutee algas 1938. aastal Saaremaa ajalehes Meie 
Maa. Pildil Meie Maa 20. sünnipäev järgmise aasta jürikuul. Juhan Peegel on 
tagumises reas paremalt poolt neljas. Temast eespool kolmas, piibuga mees 
on vastutav toimetaja Karl Põder.

All: Palju vett on vahepeal merre voolanud, palju mõtteid tegudeks tehtud, 
võib rahulikult tagasi ja edasi vaadata.


