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Märkmeid Hindrek-Peeter Meri 

mälestuste kohta

2008.aastal  toimetas  kirjastus Ilmamaa ilmumisküpseks taastatud Eesti  Vabariigi 

esimese  riigikontrolöri   Hindrek-Peeter  Meri  (1934-2009)  560-leheküljelise 

mälestusteraamatu   Tagasivaateid veerevast vagunist  (toimetanud:  Urve Buschmann, 

Toomas Kiho ja  Kristina  Lepist;  kaanefoto: Mart  Trumma).  Paradoksaalsel  kujul  jõudis 

mälestuste velmimiseni Meridest see, kellel näis olevat suurvormide koostamiseks vähim 

kalduvust,  varasemat  ettevalmistust  ja  ajalooliselt  unikaalset  sisu.  Võrdlus,  mis  ilmneb 

eredalt  neist  lõikudest,  kui  teksti  sisenevad   Georg  Meri  mälestuste  või  märkmete 

stenogrammid – lauseehitus, sisu ja esituslaad reedab teatud ammendava narratiivsuse 

võimelisust,  head  suhet   logose’ga,  ilma  milleta,  ilmselt,  ei  olekski  võimalik  William 
Shakespeare’i tõlkida. Mälestuste esimene pool on viimistletum ning enam mälestuslik, 

kuna mida edasi, seda enam muutub jutustaja ühtlasi ajaloolaseks, kes üritab üldiselt anda 

ajastu  ja institutsiooni käsitlemise piirjooni, võib-olla kaudselt õigustades ebakindlust ja 

kõhklusi  80.aastate  teisel  poolel,  mida  ta  erinevalt  kõigi  noorpõlve  üleastumiste,  isegi 

lapsepõlve pisiriisumiste (Jaranskis leivapätsi varastamine ja turule müüma siirdumine lk 

83) tunnistamisest, ei ole söendanud kirjeldada. See aimub ridade vahelt, kasvõi osutusest 

iga-aastasest  kohvilaua  vestlusest,  kui  viis  aastat  vanem  Lennart  teda  isa  ees  aasis 

küsimusega Millal nõukogude majandus kokku kukub?, millele nõukogude korrale lojaalne 

riigiametnik  truult  vastas  –  tema  ei  näe  seda  tulemas.  Näib,  et  kuni  lõpuni  ei  olnud 

geograafi haridusega jutustajal ammendavat ülevaadet ja arusaama neist põhjustest, mis 

nõudsid  NL  juhtkonnalt  uute  algatustega  väljatulemist,  liberaliseerimispoliitikat, 

 reguleeritud turumajanduse ideeni jõudmist. 

Ühtlasi  näib,  et  ka toimetajate  käsi  on käsikirja  edenedes üha harvem,  mistõttu 

kõnekeelseid  kujuneid  kohtab  enam  kui  soovitav,  lisaks  üksikud  sõna  ja  kirjamärkide 

eksimusi. Ajaloolasena tundusid kunstlikuna, stiililt äratuntavalt kahtlastena, autori käigud 

arhiivi,  seda  enam,  et  hiljem neid  ei  pea mainismisväärseks  kui  sündmust,  mis  vajas 
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süsteemi  selgekssaamist  jne:  need  vahelekirjutused  on  stiililt  paremad  ning  näivad 

vastavat mõningatele süüdistustele, mis lähtuvad Virkko Lepassalu Süümepiinadeta.

Isa ja pojad

Vaatamata sellele, et olulise perioodi, kujunemisaastatel, oli Georg Meri poegadest 

vangilaagris  kinnipidamise  tõttu  eraldatud,  ning  võiks  arvata,  et  rannarootslasest  ema 

tõuseb selle  võrra  rohkem esile,  kõrgub isa  figuur  mäena kõige  üle.  Kasvult  192 cm, 

ratsaväe lipnik, valdas seitset võõrast keelt,  välisministeeriumi väliskaubandusosakonna 

direktor. Keegi, kelle taustal hilisema presidendi  Lennart Meri  saksa, prantsuse, soome, 

inglise  ja  vene  keele  tundmine  ei  mõju  kuigi  muljetavaldavana.  Hindrek,  saab,  oma 

väikese revanshi, tunnistuse vastu, et Eestisse naasmisel kõneles ta emakeelt aktsendiga 

ja  viletsa  sõnavaraga  (lk  107),  hilisema  osutusega  pikkusele,  mis  oli  isale  lähemal  – 

188cm. Kuigi perekond oli otsustanud, et vaid Lennarti kõrgema harimise nimel tehakse 

pingutusi, kuna noorem venna puhul lepiti esialgselt keskhariduse andmisega, mille autor 

õhtukeskkoolis lõpetas, siis nimelt väljasaatmise karmidest aastatest pärinev vene keele 

oskus võimaldas Hindrekul olla endale kasulik Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaõpingute 

ajal,  samuti  TRÜ komsomoli  astumisel,  mille  puhul  käivad läbi Vaino Väljase ja Helve 
Raigi (kes  õnnitles  teda  komsomoli  astumise  puhul  lk  192)  nimed,  lõpuks  ENSV 

Plaanikomisjoni  tööle  asumisel,  kus töökeeleks oli  juhtivastmel  vene keel.  Kõnekas on 

seik,  et  1957.aastal  oli  asutuses,  millest  mõne  aja  pärast  sai  Plaanikomitee,  lõpuks 

Majandusministeerium, hingekirjas 57 inimest,  kuna 1989.aastal  hõlmas organisatsioon 

juba  800  hinge  (lk  244).  Kuigi  kohe  alguses  mainib  Hindrek  onupoega Arnold  Merd, 

kellest  sai  veendunud  kommunist,  näitavad  tekstisisesed  osutused  alalist  võitlus 

identiteediga,  püüdu  olla  lojaalne  perele  ja  isale,  teiselt  poolt  rahvuspõhise 

piirjoonetõmbamise  eitamist:  eesti  soost  klassijuhataja,  kes  kirjutas  mahategeva 

iseloomustuse,  mis  olekski  jäänud  talle  saladuseks,  kui  venekeelse  ajalehetoimetuse 

kaadriosakonna  direktriss  poleks  talle  seda,  vahest  isegi  ehteestlaslikku  sigadust, 

näidanud,  või  TRÜ  sõjanduse  õppejõud  kindralleitnant Issakov,  kes  ei  aktsepteerinud 

eluloolisust, mis hõlmas kompromiteerivaid fakte (“ükspuha mis rahvusest inimesi ei saa 

mõõta ühe sama mõõdupuuga”, lk 211). Lõpuks, mälestuste viimasel lehel tunnistab ta 

neid kõhklusi ja okupatsiooni aastate mahasalatud vaidlusi: 
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 Vaidlesime omavahel palju ja jäime sageli eri seisukohtadele. Tegin ettepaneku, et  

keegi ei võta enda peale vastutust anda objektiivne hinnang okupatsiooniaastatel toimunu  

kohta.  Sellesse  aega  mahub  pea  kaks  põlvkonda.  Oleme  lahandud  ja  päevavalgele  

toonud kommunismi kuritöid. Kuid see ei ole ju veel kõik. Arenesid teadus, kultuur, kunst,  

tööstus, põllumajandus, transport ja paranes rahva elujärg. Kas see oli okupantide teene? 

Või oli selles ka meie oma rahva vaeva ja rõõmu? Oma naiivsuses mõtlesin, et peaksime 

nendele aastatele ja tegudele hinnangu andma, et edasiliikumine oleks kergem. (lk 545)

Seega ei ole päris adekvaatne Lennarti uljas üldistus, et Meride peres oli kaks Otto 
Merist põlvnevat teravalt eralduvat tiiba. Väli oli ühtlaselt täidetud – NL kangelane Arnold 

Meri ühes ääres, vabakutseline ajaloolane Lennart teises, keskel eestimeelne nõukogude 

korda teeninud riigiametnik Hindrek Meri.

Mälestused  heidavad  valgust  samuti   Georg  Meri  teistkordsele  arreteerimisele 

1952.aastal. Puutusin sellega kokku materjali kogumisel diplomitöö tarbeks, kui tutvusin 

Lennart Meri toimikuga TÜ Arhiivis. Sellest nähtus tookord, et kahju summa kirjastusele 

Lydia Koidula mälestusraamatu 15 täitmata lehekülje eest oli väiksem (Hindrek kõneleb 

170 tuhandest)  ning tegemist oli 10 cm kööginoaga (lk 162). Hindrek tunnistab, et nuga oli 

tema  oma,  ta  hoidis  seda  vanemate  eest  salaja,  nagu  murdeaelisele  poisile  kohane, 

raamaturiiuli taga, kust see puistajate poolt välja tõmmati, ning see ei olnud pelgalt leiva 

lõikamiseks. Mis muidugi ei muuda kogu süüdimõistmise ja konfiskeerimisprotsessi vähem 

absurdseks ajal,  kui  laskemoona ja  relvi  ikka veel  kõikjal  vedeles,  ning need kuulusid 

poisikeste igapäevamängudesse.

1983.aasta oli perekonnale traagiline – isa Georg lahkus pärast rasket haigust, ema 

hukkus õnnetuses. Varasemate aegade inimeste kvaliteedist ei anna ettekujutust ainuüksi 

paindlikkus, vitaalsus ja lõpuni pingutamine, vaid ka tõik,  et  autori  tunnistuste kohaselt 

vanemad jäid oma lapsi toetama kuni lõpuni, st veel nõukogude ajal, kui Hindrek töötas 

Toompeal  ENSV  Plaanikomitees  ning  suhteliselt  edasijõudnud  ametnikuna  käis 

regulaarselt Moskva vahet.
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Kuidas Peeter Olesk kõik välja uuris

Hindrek  Meri  jutustab  kaasaegse  Eesti  lugejale  repressiivsest  õhkkonnast,  mis 

iseloomustas stalinistlikku ja poststalinistlikku perioodi: “Nõukogudemaal pidid kõik olema 

millegagi süsteemi külge seotud, kõik pidid kõiki kartma või umbusaldama, kõik järgisid 

rahvatarkust, et vaikimine on kuld.” (lk 96)

“Minu  põlvkonna  noorus  möödus  võõra  võimu  alla,  mis  oli  kunagise  Eesti  elu 

pahupidi  pööranud,  vägivaldses  ja  silmakirjalikus  ühiskonnakorralduses,  mida  tänastel  

noortel on raske ette kujutada ja millele me ise püüdsime võimalikult harva mõelda.” (lk 

130)

Siiski osales temagi ühes spontaanses väljaastumises TRÜ Tiigi tn intris 1956.aasta 

24.detsembril. Toodavate kirjelduste põhjal pole võimalik kahelda sündmuse autentsuses, 

kuigi  Lennarti  hea sõber Peeter  Olesk  teatas pärast  järeleuurimist,  et  sellist  asja  pole 

kunagi juhtunud – sellest ei olevat märkmeid ega teisi võrdlustloovaid tunnistusi (lk 225). 

Lugu olnud järgmine. Intris elanud prodekaan  Leo Tiik  asus jõuluõhtul maja meeleolude 

nõukogude normidele vastavust takseerima, provotseerides sellisel kombel väljaastumise, 

mille käigus, vastumeetmete takistamiseks, lülitati välja korgid ning pimeda intri koridoris 

lauldi jõululaule ja lõpuks ka Eesti hümni, mida, siiski,   Ain Kaalepi märkmete kohaselt 

veel 1945.aastal  kohustuslikus korras ülikooli  avamisel lauldi (vt   Universitas tartuensis, 

detsember 2009). Järgnesid korralekutsuv uurimine ja vaibalekutsumised, siiski andmed 

väljaviskamistest jmt jäävadki vastuolulisteks.

Savisaare avastamine

Kui  siinkirjutaja  oli  16-aastane,  siis  kõigile  noortele  omaselt  jälgisin  toimuvaid 

sündmusi, jõudumööda osalesin toonases kontekstis nn radkaalsemas liikumises (Eesti 

komiteed, ERSP). Sellest ajast mäletan mõnede inimeste hämmastust kui Edgar Savisaar 

nimetas  valitsuse  välisministriks  avalikkuse  jaoks  poliitikuna  suhteliselt  vähetuntud  

Lennart  Meri.  Veel  hiljemgi,  juba  üliõpilasna,  aastal  1993,  tunnistas  ühes  vestluses 

tookordne  juhendaja  Aadu  Must,  kes  oli  hästituntud  Edgar  Savisaare  kaasvõitleja 
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varastest  aastatest,  kui  istuti  veel  7.keskkooli  ajalooeriklassis  ühes  pingis  ning 

klassijuhatajaks  oli Hillar  Palamets, et  muuhulgas  üllatas  tedagi  Lennarti  nimetamine 

välisministrikandidaadiks,  ta  ise  oli  sellel  ajal  Rootsis  konsuli  ülesannetes:  Lennartit 

tunti “aeglaselt kõneleva vanahärrana”,  ent vabariik näis nõudvat aktiivset Läänepoolset 

poliitikat. Kui petlik oli  selline kuvand Lennartist,  seda näitas hilisem aeg. Hindrek Meri 

näib  tõstvat  katte  sellelt  müsteeriumilt,  kui  jutustab,  kuidas  Edgar  Savisaar  talle 

ajalehekirjutiste peale silma jäi, ta Edgari välja kutsus ja tegi ettepaneku Plaanikomiteesse 

tööle  asuda.  Kokkuleppeni  jõuti  tingimusel,  et  Hindrek  muretseb  Edgarile  autoostuloa, 

kuigi see autohankimine sellisel viisil ei osutunud kuigi õnnelikuks: Leedu viibimisel riisuti 

Edgari autolt rattad, koduakende alt viidi minema esiklaas koos tihenditega. Hindrek Meri 

üldhinnang  Savisaarele  on  positiivne.  Hindrek  Meri  ei  kahtle  hetkeksi  tema 

kompetentsuses,  töövõimes  ja  kasulikkuses,  vastupidi  ta  toob  esile  Edgar  Savisaare 

avalikkusele  vähetuntud võimekused: “Selline tempo pani  mind tõesti  imestama.  Kiired 

asjad kirjutas ta ise kirjutusmasinal, kusjuures kümnel sõrmel ja märksa kiiremini kui meie  

masinakirjutajad.”(lk 425)

Kuigi  Rahvarinde  aegadel  pidi  Savisaar  mõneks  ajaks  Plaanikomitee  ridadest 

Mainorisse lahkuma oli ta varsti tagasi ning ta kinnitati ameti etteotsa st majandusministri 

ülesannetes. Seega võib antud puhku vaadelda vastuteenena, kuigi teatav loogika osutas, 

et pigem oleks võidud teha ettepanek majandusministri ülesannetesse asumiseks Hindrek 

Merile, kes oli enne Savisaare valitsust Indrek Toome valitsuses juba majandusministri 

esimese  asetäitja  ülesannetes.  Ent  kaks  Meri  ühes  valitsuses  olnuks  toonasele  Eesti 

meediavalikkusele,  olgu  tagantjärgi  tarkusena nenditud,  liig.  Kuigi  mitte  Eesti  Vabariigi 

taastamise  loogika  seisukohalt,  sest  Eestisse  naasmisel  oli  nende  Nõmme  majaosa 

muutunud  endisele,  ellujäänud  tutvusringkonna  osale,  kokkusaamise  ja  suhete 

uuendamise  kohaks.  Georg  Meri  esindas  kõrge  diplomaatilise  riigiametnikuna, 

ellujäämisega, riigivaimse järjekestvuse võimalikkust.

(I osana lõpetatud)
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