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Mille poolest oli Georg Lurich Suur?

George Lurich George Hackenschmidti mälestustes

Paavo Kivine küsib 11.detsembri (2010) Postimehes „Milles Lurich oli suur?“ ning 

asub  seejärel  kordama  levinud  kultuurikuvandit,  samas  artikli  lõpp  lisab  taaskord 

ülespuhutud staaritolmule seni teadmata fakti, et Georg Lurichil ometigi õnnestus vähemalt 

kord  –  1.aprillil  1913  –  Frank  Gotchi  võita.  Viimane  on  võtmelise  tähtsusega  teise 

Liivimaalt võrsunud atleedi –  Georg Hackenschmidti – müüdis. Hackenschmidti  Catch-
as-Catch-Can reeglite  alusel  aset  leidnud  maadlusmatsh  Gotchiga  kujunes  sedavõrd 

räpaseks, et  pärast Georgi silmade kinnipaistetamist loovutati  võit  ameeriklasele.  Muus 

osas kordab Kivine mütoloogilist lähenemist – kirjanike, luuletajate, teiste avalike tegelaste 

imetluse ja tunnustuse ülesloetlemisega. Jättes targu mainimata fakti, et rahvakangelane 

võistles nii Kesk-Euroopas kui Ühendriikides „venelasena“.

Kivise  artiklis  leidub  kasulik  soovitus  teha  iseseisvalt  andmebaasides  „Lurichi“-

nimeline otsing. Kohe esimesel leheküljel tuleb välja seniavaldamata ja tundmata Georg 

Hackenschmidti mälestused Lurichist  Texase Ülikooli juures väljaantava seinalehe  Iron 
Game  History  1991.aasta  augustinumbris.  Eelmisest  aastast  on  internetitsi 

kättesaadavad selle bülletääni aastakäigud vahemikust 1990-2005.

Niisiis,  mida  uut  lisavad  lähedase  kaasaegse,  konkurendi,  kaasmaalase,  hea 

tuttava, ühesõnaga seespoolseisja mälestused?

Karsklane Lurich?

Paavo Kivine märgib Georg Lurichi nime kõrvuti  Villem Reimaniga. Mõlemad olid 

tuntud alkoholisthoidumise ehk karskusliikumise entusiastid. Ent Hackenschmidt kinnitab, 

et  ehkki  30.eluaastani  väikemaarjalane  hoidus  nii  tubakast  kui  alkoholist,  murdus  ta 

arvatavalt  unetuse või üksinduse tõttu ning hakkas raskelt jooma. Tellinud õhtu jooksul 

mitu  pudelit  vahuveini  ja  palunud  kelneritelgi,  sõprade  puudumisel,  endaga  ühineda. 

Enamgi, tema sandist vend olnud padujoodik, keda ei ravinud ka Georgi kõrge autoriteet ja 
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ränk sõim.

Esimene kohtumine
Omavaheline  kokkupuude leidis  aset  Andrushkewitsch’i  spordiklubis  Tallinnas 

(või Revalis),  kui  Hackenschmidt oli  18-aastane. Lurich tundus oma 177 cm pikkusega 

Hackenschmidtile pika ja suure mehena. Lahtiriietumisel kahanenud Lurichi mõõtmed 2/3 

võrra, mis tegi kohapeal treenivatele sakslastele nalja. Hackenschmidt täheldas, et Lurichil 

oli  küll  võimas torso,  ent  vähemarenenud jäsemed.  Esialgu ei  pannud Lurich sakslast 

tähele, ent pärast saadi jutule. Esimeses omavahelises maadlusmatshis ei suutnud Lurich 

tunni  jooksul  midagi  ette  võtta  ja  teise  tunni  järel  andsid  kohtunikud  vaieldava  võidu 

Lurichile.  Hiljem  Väike-Maarjas,  kus  Lurichi  isal  oli  kauplus,  suutis  Hackenschmidt 

treeningute käigus  teda paaril korral õlgadele panna. Just seetõttu, arvab Hackenschmidt, 

asunud Lurich teda edaspidi välisturniiridel vältima.

Lurichi paanikahood

Hackenschmidt  tunnustab Lurichi  pühendumist  ja  tema atleeditalenti,  ent  ühtlasi 

toob  ära  pilte  seesmiselt  ebakindlast,  paanikahoogude  all  kannatavast,  arvatavalt 

alavääruskompleksi käes vaevlevast eestlasest. Skandaalne käitumine Chemnitzis ja ka 

mujal,  kus  loobus  väljakuulutatud  mõõduvõttudest.  Viigi  järel  ameeriklase  John 
Pieningiga Berliinis  pages  kiiresti  Shveitsi  suunas,  paludes  Hackenschmidtil  ja  teisel 

atleedil  end saata  hotelli.  Lõpuks 1896.aastal  sai  paanikahoo,  kui  kahe Georgi  ühisel 

troskasõidul  Revalis  ühe  hobuse  tagajalg  takerdus  veorihmadesse,  ja  maadluskuulsus 

jooksis ummisjalu käed ettesirutatult esimese maja juurde varju. Lurich tuli alles siis välja, 

kui kutsar oli väikse äparduse lahendanud, kuna Hackenschmidt istus kogu aja rahulikult 

paigal.

Lurichi mõõtmed
Pikkus 177

Kael 44,5

Rind 120,5
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Õlad 128

Keskkoht 89

Biitseps 41

Käsivars 31

Randmed 20

Reis 58,5

Säär 39

Olgu  lisatud,  et  Lurich  võistles  maadluses  kuni  90  kiloste  meeste  seas,  kuigi 

nooremana võis tema kaal küündida 100-kiloni.

Lurichi suurus

Need mõõdud ei avalda kaasajal, eriti steroidiseeritud spordi kontekstis, kuigivõrd 

muljet. Tuleb silmas pidada, et antud parameetrid on treenitud ihu mõõtmed ja korraga 

kehtivad. Lurichil puudus, peaaegu, igasugune rasvavaru. Seega, ei maksa end võrrelda 

mehel, kelle pikkus on 195, keskkoht 115cm ja iga kehaosa katab mõningane „tuuletõke“.

Samas on need ausateks orientiirideks neile,  kes usuvad ikka veel  abipulbriteta 

sporditegemisse  kaasajal.  Selles  mõttes  olid  mõlemad  Georgid  minu  jaoks  puhasteks 

eeskujudeks,  kuna näiteks Arnold Alois  Schwarzenegger  on avalikult  möönnud oma 

tipp-perioodil steroidide tarvitamist. Ning vabandused – ma alguses, ma vahepeal jne – ei 

ole  tõsiseltvõetavad,  suure  tõenäosusega  töötab  selliste  atleetide  masin  keemilisel 

rezhiimil siiani.

Tegelesin  tõsiselt  kehamõõtmete  suurendamisega,  veel  enne  prepareerumist 

leegionisse,  kus  oluline  on  aeroobne  võimekus  ja  ökonoomsus,  31-eluaastani.  27-

aastasena oli minu rind 128, käsivars 46, kael 46, reis 65, säär 44. Pikkust on 188 ja kaal 

oli toona 110kg.

Leegioniga liitumise eelselt suutsin järjekindla aeroobse treeningu – jooksmise – ja 

dieediga  kaalu  langetada  93  kilole!  Siiski  viibivate  asjaolude  tõttu  (kaduma läks  ca  2 

aastat!) lülitasin vahepeal tagasi lihasloomelisse rezhiimi ja liitumishetkel kaalusin 100 kilo, 

mille puhul olin arvestanud kiire põletamisega järgneva 6-kuulise treeningu puhul. Ent elu 

on ettearvamatu, kõik ei  sõltu iseendast.  See periood veenis mind, et mõõtmed ei  ole 
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määravad, palju olulisem on sisu, lihase kvaliteet ja treenitus.

Kirjandus

George Hackenschmidt On George Lurich: 

http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/IGH/IGH0106/IGH0106e.pdf
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