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tänaMe südaMest MaRGus linnaMäe, Raul PuusePP, MaRju KõivuPuu, 
anDReas KalKun



osades
paaLi (paveL) kaLju — vainO linnus 

Maria kaLju, teMa naine — MaRje MeTsuR  
ivvan (ivan) kaLju, paaLi ja Maria poeg, kaupMees — anDRes MäHaR

kati (jekaterina) kaLju, ivvani naine — Kaia sKOblOv 
kati ja ivvani Lapsed: 

noor anni — säDeli saRv
noor Manni — janeli bluM

anni (anna) kaLju — MaRian HeinaT
MihkaL / Miša (MihhaiL) kaLju — PRiiT sTRanDbeRG

aLLi (aLeksandra) kaLju — ele sOnn
Manni (Maria) kaLju — Helena KesOnen

sonja—anastasia kaLju — MaaRja HõRn
oLLi (oLga) kaLju — Päivi KaHusK

MihkaL (MihhaiL) hõpe, ivvani onu — veiKO PORKanen
Matrjo (Matrjona) hõpe, MihkaLi naine — MeRle jääGeR 

Matrjo ja MihkaLi Lapsed:
nuur patsi — Riinu KÜlviK

nuur MihkaL — päRTel KÜlviK või TRuvaR RiiTsaaR
patsi (peLageja) hõpe — RaGne PeKaRev

tepo (stepan) hõpe — siiM naabeR
MihkaL (MihhaiL) hõpe — aRTuR linnus

aLeksander roop 
(anni abikaasa, kooLiõpetaja ja fotograaf) — KaROl KunTsel

niiLo (nikoLai) hodju (karjaLast pärit teoLoogiaüLiõpiLane, aLLi 
abikaasa, hiLjeM iLoMantsi kiriku papp) — veiKO PORKanen

noor paaLi ja taLLinna poLitseiüLeM jaan rõõMus (Manni kaLju 
abikaasa) — aRTuR linnus

nikoLai raag, kirikuõpetaja — Tanel jOnas
andre ja autojuht — KaROl KunTsel

punane ohvitser; küLanõukogu esiMees; 
küüditaja — veiKO PORKanen

sertsin, küüditaja — aRTuR linnus



saksa ohvitser, kaupMees — Tanel jOnas   
Miitra; kurg; CarL sarap, küLavaneM Luts, papp taMM — OTT sePP

punane — vainO linnus
noor Maria ja tagaMõtsa senni — KäRT KOOseR

ohvitser, sLavin — väinO jäRv 
postinaine; Mõrsja nati; sekretär — Helen KÜlviK 

kaupMees ja raaMatupidaja — iTi TOOM 
väike küLapoiss — TRuvaR RiiTsaaR

agni raag (kirikuõpetaja raagi tütar) ja teenijatüdruk — MeRli uRbaniK
heLgi roop (anni ja aLeksandri tütar) — Riinu KÜlviK

küLaMehed ja küLanaised — KaROl KunTsel, veiKO PORKanen, aRTuR lin-
nus, PRiiT sTRanDbeRG, väinO jäRv, Helen KÜlviK, iTi TOOM, OTT KilusK

eLLer brass priit sonni juhenduseL:
jüri jõuL —  TROMPeT, flÜÜGelHORn

henri aruküLa — alTsaKsOfOn, TROMbOOn
aap kirseL — TROMbOOn

siiM barkaLa — MeTsasaRv
iMre Leopard — Tuuba, eufOOniuM

siiM naaber —  Tuuba



Kaljude-Hõpede sugupuu

Helgi Roop
sünd.1932, elab Rootsis

Pojad: Mikail, Uku

Manni
Kalju
1913-1973

Jaan 
Rõõmus

Alli Kalju 
(Hodju)

sünd.1915

Petri, Anne Mari

Rein Hütt

Sonja-Anastasia
Kalju (Hütt)

1917-2013
Elas Tallinnas

?
Hütt

Olli Kalju (Zalinska)
sünd.1919

Lahkus Obinitsast 1944
Elas Saksamaal, Inglismaal

Poeg Tony
elab Ameerikas

Niilo
Hodju

Patsi
Hõpe
Elas kõrge 

eani Tallinnas

Kullö
Hõpe

Jakob
Hõpe

Mihkal
Hõpe
Suri 1938

Ode
Hõpe

Tepo
Hõpe
suri 1934

Semmen
Lust

Mihkal
Hõpe
sünd.1863

Andre
Lust

Manni
Kukumägi

Alla
Pilve

Paali
sünd.1864

Maetud Obinitsa

Ivvan Kalju
sünd.1890

Maetud Obinitsa

Kati Kalju 
sünd.1890 

Küüditati Siberisse, maetud Tartusse

Mihkal
Kalju

sünd.1920
Mõrvati kommunistide 
poolt kas 1944 või 1946

Lapsed:

Are, Helena, Marja,
Oiva

Anni Kalju
Maetud Stockholmi

1912-1992

Aleksander
Roop
sünd.1907

Elasid Soomes

Vassö
Lust

sünd.1867

Matrjo
Hõpe

tapeti 1946 või 1947 
metsavendade poolt

Maarit, Jaana, Petri

* Sugupuus võib esineda ebatäpsusi

Maria 
sünd. 1867 või 1869

Küüditati Siberisse, maetud Obinitsa



Kaljude-Hõpede sugupuu

Helgi Roop
sünd.1932, elab Rootsis

Pojad: Mikail, Uku

Manni
Kalju
1913-1973

Jaan 
Rõõmus

Alli Kalju 
(Hodju)

sünd.1915

Petri, Anne Mari

Rein Hütt

Sonja-Anastasia
Kalju (Hütt)

1917-2013
Elas Tallinnas

?
Hütt

Olli Kalju (Zalinska)
sünd.1919

Lahkus Obinitsast 1944
Elas Saksamaal, Inglismaal

Poeg Tony
elab Ameerikas

Niilo
Hodju

Patsi
Hõpe
Elas kõrge 

eani Tallinnas

Kullö
Hõpe

Jakob
Hõpe

Mihkal
Hõpe
Suri 1938

Ode
Hõpe

Tepo
Hõpe
suri 1934

Semmen
Lust

Mihkal
Hõpe
sünd.1863

Andre
Lust

Manni
Kukumägi

Alla
Pilve

Paali
sünd.1864

Maetud Obinitsa

Ivvan Kalju
sünd.1890

Maetud Obinitsa

Kati Kalju 
sünd.1890 

Küüditati Siberisse, maetud Tartusse

Mihkal
Kalju

sünd.1920
Mõrvati kommunistide 
poolt kas 1944 või 1946

Lapsed:

Are, Helena, Marja,
Oiva

Anni Kalju
Maetud Stockholmi

1912-1992

Aleksander
Roop
sünd.1907

Elasid Soomes

Vassö
Lust

sünd.1867

Matrjo
Hõpe

tapeti 1946 või 1947 
metsavendade poolt

Maarit, Jaana, Petri

* Sugupuus võib esineda ebatäpsusi

Maria 
sünd. 1867 või 1869

Küüditati Siberisse, maetud Obinitsa



OBINITSA LÜHIKOKKUVÕTE

i vaatus

viinakuur.
1959. aasta. Töömehed võtavad kolhoosi kontori esisel platsil maha vana kuuri. 
Ootamatult leiavad nad hulga viinapudeleid, mille sildid näitavad, et tegemist on 
eesti vabariigi—aegse riigiviinaga. leid on nii oluline, et mehed ei julge selle juurest 
enam hetkekski lahkuda — järsku viivad teised leitud “aarde” seni kuhugi ära? Mehed 
laovad pärast tööpäeva lõppu viina autosse ja kaovad koos sellega.

ivvani ja kati pulm.
1911. aasta. ivvani ja Kati pulmade kolmas päev, mida setu pulmakommetes 
nimetatakse “peräpütüq”. allesjäänud toit süüakse ära ja külalised hakkavad laiali 
minema. Pulmanaljana pannakse ööseks ühte põhukotti Mihkal (ivvani onu) ja Matrjo, 
kes pärast ühist ööd otsustavad abielluda. 
Pulmakommete täitmine. ivvani ja Kati rautamine. Kurelt poja välja ostmine. Rituaalis 
käigus läheb katki poja pudel ning määrib käed veriseks. Maria näeb selles halba 
ennet.  
Pruutpaar läheb oma maid vaatama ja pulmatraditsioone täitma (kusetamineq).

sonja—anastasia ristimispidu. 
1917. aasta. Kirikuõpetaja Raag tahab rajada kirikukoori ning kutsub kõiki laulma. 
arutatakse maailma asju. Külla tulevad Mihkal ja Matrjo koos lastega. nende lapsed 
on kasvatamatud ja võtavad luba küsimata süüa. Matrjo õigustab oma lapsi ja ütleb, 
et lapsed on näljas ning nende peret peab aitama. Matrjo avaldab lootust, et varsti 
on punaste võim ka setomaal. Tuleb külamees luts, kes toob rindeuudiseid. Matrjo 
lahkub koos oma perega. 

nimede panemine ja poe ehitamine. 
1921. aasta. Mehed on kogunenud perekonnanimede panekuks. elav arutelu ja nimede 
valimine. ivvan ja Paali võtavad  perekonnanimeks Kalju. Paali vend Mihkal valib oma 
perekonnanimeks Hõpe. 
ivvan räägib meestele oma plaanist pood rajada ning kutsub mehi endale appi, 
lubades neile hiljem protsendi hinnast alla. viina ta meestele andma ei nõustu. Mehed 
on pahased, aga lähevad siiski appi. 



kaupluse tegemised ja roobi pildistamine.
Kalju pere lapsed uudistavad, mis kaupa isa on poe jaoks toonud, tütred edvistavad uute 
ehete ja sallidega. lapsed saadetakse koos teenijatega tööle. vanaperenaine nõuab, et 
aeda tuleb sõnnik kätega laotada. Teenijatüdrukud ei ole sellega rahul ja kiruvad oma 
teenistust ning pererahvast. 
Külarahvas on tulnud poodi kaupa uudistama. Matrjo tahab põlleriiet, aga tal ei ole 
vahetuskaubaks piisavalt mune. Matrjo nõuab, et talle võlgu antaks, ivvan keeldub. 
Poodi tuleb aleksander Roop, kes heidab annile silma. Roop tahab annit fotografeerida, 
aga anni kardab pildistamist — tal on selle suhtes ebausk. lõpuks teeb Roop siiski 
Kalju pere tütardest pilte. õed narrivad annit ja Roopi, lauldes neile pilkelaule.

Miša ja patsi.
ivvan toob koju mesitarud ja paneb Miša tarude juurde tööle. Miša juurde tuleb Patsi 
ning segab tema töötegemist. Patsi püüab Mišat töö juurest eemale meelitada, aga 
Miša ei tule. lõpuks viskab Patsi Mišat kiviga, Miša viskab vastu. Patsi saab haiget ja 
jookseb nuttes minema, lubades vendade kättemaksu. 
Maria põletab aleksander Roobi tehtud fotosid, sest need saatanast. anni satub peale 
ja on vanaema teost jahmunud. 
Patsi vennad võtavad Miša kinni ja annavad talle kere peale. Patsi hakkab paluma, 
et vennad Mišat liiga kõvasti ei lööks. Kära peale tulevad kohale ivvan ja Maria ning 
Patsi ja ta vennad põgenevad. Patsi jääb aga lähedusse luurele ja saab mesilaste käest 
nõelata. Ta lahkub röökides, et kaebab kõik emale ära.

nati pulma kutsumine.
1934. aasta. ivvani õde nati tuleb venda oma pulma kutsuma. Ta on kutsunud endaga 
kaasa laulma ka Kullo ja Patsi, aga Patsi tuleb ilma Kullota. selgub, et Kullole ei jagunud 
piisavalt ehteid ja ta ei saanud tulla. Patsi keeldub ka eestlaulja osast, seetõttu peab 
nati ise laulma.
aleksander Roop pildistab natit ja Kaljude peret. 
aleksander ja anni, kes on vahepeal abiellunud, tülitsevad sellepärast, et Roop ei püsi 
kodus ja rändab oma kaameraga muudkui ringi. Maria lohutab annit ning räägib enda 
ja Paali abielust.



nati pulm.
1934. aasta. Mannil ja kirikuõpetaja Raagil on salasuhe. Manni soovib tuleviku üle 
arutleda. Raag ütleb, et ta ei saa suhet avalikustada, sest tema amet ei luba lahutust 
eelmisest naisest ja neil tuleb pulmadega oodata. Manni ähvardab leida kellegi teise. 
Külanaised peksavad nende üle keelt. 
Pulm võtab hoogu. Tepo ja Mihkel Hõpe on saabudes kuraasi täis ja provotseerivad 
pulmalisi. Tepo kimbutab Raagi tütart agnit. Tekib tüli ja Tepo saab surma. Matrjo 
süüdistab külarahvast oma poja surmas. 

kaljude pere külastavad politseiülem jaan rõõmus ja üliõpilane niilo hodju.
1938. aasta. Raag tutvustab Kaljudele üliõpilast niilo Hodjut, kes saab Kaljude juures 
öömaja. Kaljude juurde tuleb Matrjo, kes süüdistab ivvanit oma poja Tepo surmas 
ning nõuab selle tasuks vilja. sisse tormab Patsi, kes ütleb, et vend Mihkal on vilja 
varastamiselt tabatud ja põgenemisel maha lastud.
Tuleb Tallinna politseiülem Rõõmus, kes samuti palub öömaja. Kalju pere tüdrukud 
tutvuvad noormeestega. Tehakse näitemänguproovi shakespeare’i “suveöö unenäoga”. 
Tekivad uued suhted. 
Patsi meelitab Mišat endaga vastseliina peole, aga Miša ei viitsi minna. Patsi jätkab 
Miša piiramist. 

Carl sarap obinitsas.
4. juuli 1939. Külamehed tulevad ivvanile laenu tagasi maksma ja teda abi eest tänama. 
andre tuleb ivvanilt võlgu küsima, aga ivvan ei anna, sest andrel pole rahaga kindlat 
plaani. solvunud andre püüab Kalju pere tüdrukutega suhelda, aga tüdrukud ei tee 
temast väljagi. lahkudes kohtub ta Patsiga, kes on andre alandust näinud ja meelitab 
ta enda juurde.
Obinitsa saabub fotograaf Carl sarap, kes rändab mööda eestimaad ja teeb pilte Kauni 
Kodumaa postkaartide jaoks. Ta soovib pildistada seto rahvariietes tüdrukuid. Maria on 
endiselt fotografeerimise suhtes umbusklik, ent nõustub lõpuks tüdrukuid riietumisel 
aitama. 
Maria muretseb tulevaste aegade pärast. 



ii vaatus

ärevad ajad.
1940. aasta. Purjus Patsi ja senni tulevad poodi ja tahavad osta punast kangast. Poes 
tekib külameeste ja tüdrukute vahel sõnelus, lõpuks tüdrukud lahkuvad. 
Mehed on tuleviku pärast mures. Oleks vaja relvi. võib—olla peaks metsa varjule 
minema?
Tuleb nikolai Raag ja teatab, et põgeneb oma perega ning soovitab ka ivvanil koos oma 
lähedastega Obinitsast lahkuda. ivvan keeldub. Raag uurib, kuidas Mannil Tallinnas 
läheb. ivvan vihastab ja süüdistab Raagi oma tütre äranarrimises. Raag lahkub.

küüditamine.
1941. aasta. ivvan põgeneb oma perega metsa. Maria matab enne põgenemist maha 
oma hõbeda, Patsi näeb seda pealt. 
Tulevad küüditajad ja leiavad eest tühja maja. 
Küüditajate järel tulevad Matrjo ja Patsi hõbeda järele. 
Pererahvas tuleb metsast tagasi ja Maria avastab, et hõbe on kadunud. Tal pole 
kahtlustki, kelle tegu see on. 
Tulevad punased ja võtavad ära hobuse. Manni kirjutab Tallinnast, et tema politseiülemast 
mees on arreteeritud ja vangis. ivvan võtab kulda kaasa ja läheb Tallinnasse tütart ja 
väimeest aitama.

saksa ohvitserid.
1943. aasta. saksa ohvitserid on majutatud Kaljude majja. anni tantsib ühe ohvitseriga. 
lahingutegevus jõuab Obinitsa. Ootamatult ilmub välja anni kadunud abikaasa 
aleksander Roop, kes nõuab, et Helgi ja anni koos temaga põgeneksid. anni ei ole nõus 
lahkuma, aleksander läheb üksi. 

põgenemine.
14. august 1944. allesjäänud Kaljude pere valmistub põgenema. uus kirikuõpetaja 
Tamm veenab neid põgenemisplaanist loobuma, kinnitades, et jumal kaitseb neid. anni, 
Olli ja Helgi lahkuvad ühe hobuvankriga. 
Patsi tuleb Mišat kimbutama ja nurub pulmi. Miša tõrjub Patsit.
ivvan, Maria, Miša ja Kati põgenevad teise hobuvankriga, aga neil ei õnnestu kaugele 
pääseda, sest sild on lõhutud. 



Patsi itkeb. 

Maja röövimine.
1944. aasta. Matrjo, Patsi ja senni rüüstavad Kaljude tühjalt seisvat maja. naasev 
Kaljude pere satub rüüstajatele peale. Matrjo ütleb, et püüdis asju turvalisemasse kohta 
toimetada. ivvan ei jää teda uskuma. 
saabuvad vallaametnikud, kes natsionaliseerivad kaupluse ning võtavad endaga kaasa 
Miša. nad võtavad kaasa ka ivvani viimase hobuse ning nõuavad viina.
Kati valutab südant oma laste saatuse pärast. 

Miša surm.
1944. aasta. Pere valutab südant Miša pärast. Tuleb kirikuõpetaja Tamm, kes toob kurva 
teate, et Miša on maha lastud. Pere leinab Mišat. 
Manni saadab Tallinnast auto, et pere pääseks põgenema. autojuhiga läheb kaasa 
ainult sonja, teised jäävad koju. 

tulekahju.
1946. aasta. natsionaliseeritud kaupluse müüjad saavad teada, et saabumas on 
revidendid. Kuna puudujääki ja vargust on vaja kuidagi varjata, otsustatakse ladu 
põlema panna. Tulekahjus hävivad kõik kõrvalhooned, alles jääb ainult maja. 

Märtsiküüditamine.
1949. aasta märts. Kati, ivvan ja Maria ei saa und. Marial on olevik ja minevik segi. 
Tulevad küüditajad. Üks mees annab ivvanile salaja nõu, mida pikale teele siberisse 
tark oleks kaasa võtta. Kõik kolm viiakse minema. 
Tühja majja tulevad Patsi ja senni. Patsi on rahulolev ja nendib, et lasi Kaljude pere 
juba 1941. aastal nimekirja panna, aga asi õnnestus alles nüüd. senni küsib, kas Patsi on 
andri pere juba üles andnud. Patsi ütleb, et teeb seda õige pea, praegu läheb tal veel 
andrit tarvis.

kolhoosi loomine. 
2. aprill 1949. Toimub kolhoosi Ühistöö asutamine. 
Matrjo surm.





OBINITSA ENNE JA PRAEGU EHK KUIDAS SÜNDIS NÄITEMÄNG
„OBINITSA”. 

kauksi ülle

Hakkasin enam Obinitsas käima umbes 1989. aastast. Tegelikult olin käinud ka mõned 
korrad varem, kuid sellest ajast on jäänud iseäranis kirkad mälestused leelopäevast ja 
laudapealsest majutusest ning eesti magusate laulude laulmisest seto mitmehäälsuse 
võtmes. 2001. aastal, kui kogusin lugusid näidendi „Taarka“ jaoks, soovitati mulle 
autojuhiks evar Riitsaart ja eks ta niimoodi mind sõidutama jäigi. evar on ema poolt 
pärit Obinitsast ja siin üles kasvanud. Kui ta Tallinnas kunsti õppis, olevat elken teda 
hirmutanud, et kui niimoodi joonistada, saadetakse õpetajaks Obinitsa. evar vastas, et 
mis seal siis viga, sealt ta ju tulebki... 

2003. aastal pakuti evarile kunstitegevuse jaoks tühja rohelist puumaja Obinitsa 
teeristil. Kiitsin rõõmuga ostu heaks ja hakkas tutvumine majaga, mida kohalikud 
kutsusid kontoriks, kuna 1990. aastateni oli seal tegutsenud kohaliku sovhoosi kontor. 
Kümme aastat tühjana seisnud maja oli viletsas olukorras, aga evar lõhkus katkised 
põrandad välja, värvis seinad üle, pani pildid seintele ja 2004. aasta paasapäeval avas 
kunstigalerii Hal´as Kunn. Kadunud Helbi koori sõnoline Maria Kukka soovitas sellise 
nime. Maja on ju haljas, roheline. Rahvas käis pilte vaatamas ja paljudel oli midagi öelda. 
Kes näitas trellitatud akent, kust ruumist sai esimese palga, või oma töölaua kohta teise 
akna all, kes oli seal majas meiereis või raamatukogus töötanud. 

Ükskord hakkaski liidi sillaots meile rääkima, et see oli Kalju maja ja siin elas jõukas 
kaupmehepere ning majas oli pood. Hakkasin seda juttu rääkima ka galerii külalistele. 
Oli mitmesugust suhtumist, üks umbes 50—aastane kohalik mees oleks peaaegu 
kallale tulnud – kontor on siin eluaeg olnud, sa ei tea midagi. uurisin vanemate inimeste 
käest – armas vana leebena tundunud memm läks täitsa vihaseks – halvad inimesed 
olid, mu ema oli siin teenijatüdrukuks, nagu korraks maha istus, visati kera sülle, et 
keri lõnga, käte vahel pidi aiamaale sõnnikut poetama…Kas on veel kusagil Kalju pere 
inimesi? Keegi ei teadnud midagi või ei tahtnud teada. 

alles 2008. aastal stockholmis seto kultuuri päeval küsis üks armas pidule hiljaks jäänud 
daam, et kas ma olen seto: mul olid seto rõivad seljas. Hakka nüüd kusagil stockholmis 
seletama oma keerulist lugu. Pole ju keegi langetanud kindlat otsust, kas vilo vallas vilo 
külas kasvanud vanaema annab kokku vajaliku seto vere protsendi, et olla seto. Ütlesin 
lihtsalt, et jah. Kust külast? Obinitsast. Daam ütles, et tema on ka Obinitsas kasvanud. 
Pärastpoole rääkisime evariga, et mõlemal oli külmavärin peale tulnud… Mina olen Helgi 



Roop—iliste, aga mu ema oli anni Kalju. Ma olen lapsena kasvanud Obinitsas. 
evar ütles, et meie toimetamegi seal majas, avasime kunstigalerii. Helgil oli väga hea 
meel, et maja eest hoolitsetakse, saime sealsamas sõbraks ja küsisime pere kohta. 
Helgi, kuuldes, et olen kirjanik, arvas, et Kalju pere saatus vääriks romaani. Romaani 
pole veel tulnud, aga näidend hakkas juba sealsamas oma tükke koguma. Helgi jutustas 
oma helgest lapsepõlvest Kalju majas, oma tädidest ja viis meid Tallinnas kokku sonja 
anastasia Kaljuga. Kui huvitavalt rääkis enam kui 90 aasta vanune daam nende loost, 
kuidas nad kõik nutavad, kui tuleb juttu nende varakult nõukogude võimu poolt mõrvatud 
vennast Mihkalist. Ka Helgi üks poegadest kannab Mihkali nime. sonja põgenes 
Tallinnasse õe juurde, kaasas vaid seljariided. Ta ei tahtnud kodukülast lahkuda, kuid 
elu oli ohus. Helgi jutustas, kuidas nad sõja ajal koos ema anni ja tädi Olgaga läbi Rõuge 
ja Kuramaa saksamaale pagulaslaagrisse põgenesid. Olli viidi autokastis inglismaale, 
tema oli “balti luik”, nagu nende kohta öeldi: ilusad terved noored balti naised, kokku 
5000—6000 inimest, viidi inglismaale kõige mustemaid töid tegema. Pagulaslaagris 
varastati ka ta seto ehted ära. 

Kaupmees ivan sai raskest tööst puusavigastuse ja sattus Otepää hooldekodusse juba 
enne küüditamist. 1949 viidi irkutski oblastisse ivani ema Maria Kalju ja naine Kati. 
seitsme aasta pärast tulid nad sealt tagasi, aga kodumajja oli kolhoosi kontor tehtud ja 
kõrvalhooned maha põletatud.

Käisime londonis Olgal külas. viisime talle leiba ja sõira. Tema olevatki oma kodus 
leivaküpsetaja olnud. viisime talle ka ajakirja Peko Helü, mille kaanel on ta pilt 1939. 
aastast, kui Carl sarap tegi temast ja annist fotosid berliini maailmanäituse jaoks. 
Põgenedes ei õnnestunud Ollil ühtegi pilti kaasa võtta, aga anni poeg pildistas arvutisse 
maha annil kaasa võetud albumi Carl sarapi tehtud fotodega. Pildistas ka anni mees, 
Helgi isa aleksander Roop.

Rääkisime Ollile ka galeriist ja näidendist ja ta arutas, millist huvi võib tänapäeval keegi 
tunda nende pere või maja ajaloo vastu. Tollal oli külas küll kõikidel huvi: viis nägusat 
neidu peres kasvamas…, küla ikka arutas, mis neist saab ja kuidas nad elavad. aga 
praegu? 

Pere oli väga töökas ja kõik tütred laulsid ka kirikukooris ning lõid kaasa näitemängudes. 
leidsime paar vana fotot, kus koos Kalju perega oli pildi peal ka evari vanaisa vasso ja 
tema vend Paul. nemad sõbrustasid nii kaupmees ivani kui nooremate tütarde sonja ja 
Olliga. 



1939. aasta talvel peeti kaksikpulmad. Obinitsa kirikus laulatati Manni (Maria) Kalju 
Tallinna politseiülema jaan Rõõmusaga ja alli (aleksandra) Kalju ilomantsi papi niilo 
Hodjuga.

Teine perekond, kes ka näidendi „Taarka” lugusid korjates alati jutuks tuli, oli perekond 
Hõpe. Kaks kanget kaklejat venda on juba tuttavad näidenditest „Taarka” (vennad 
Rüäd) ja „Peko”. Tanel jonas ütles veel, et neid võiks mõnes näidendis näidata ka 
enam kui vaid korraks kaklemas. Olen kuulnud ka nende õest Põhu Patsist, kes olevat 
põhukuhjades passinud, kes kohalike hulgast käib metsavendi toitmas.

ja äkki tuligi välja, et Hõped olid ivani venna pere, tookord võeti perekonnanimesid 
1922—1924 ja vennad võisid võtta erinevad nimed. ja Patsi tahtis vägisi abielluda ivani 
ainsa poja Mihkali ehk Mišaga… ja keegi andis nad üles ja keegi pani nad küüditamise 
nimekirjadesse… lugu, mis hakkas välja tulema, läks järjest hullemaks, sellist poleks 
ise osanud väljagi mõelda. seitse kuulsat eestlaste kannatusaastat olid kujuteldamatu 
hakklihamasin…, et me keegi ega meie järeltulevad põlved midagi sellist ei peaks üle 
elama.

sellepärast ongi käesolev näidend kirjutatud. Mida teeb kadedus inimesega? Kui 
väikestest asjadest võivad tulla suured, kus eelmise põlve heategu võib päästa kellegi 
elu või rumal tegu hävitada mõne järeltulija oma… 

näidend on kirjutatud austusest ja armastusest Kaljude pere vastu, kelle majas 
kunstigaleriid pidades ja näitemängu tehes ning kunstipoodi pidades tunneme nii meie 
ise kui ka külalised ikka Kalju pere rõõmsat puhast ühtehoidvat vaimu. näidendi loomisel 
on saadud küll inspiratsiooni Kalju pere kohta kuuldust ja pereliikmete juttudest ning 
kirjalikest koduloolistest allikatest, aga kõike pole detektiivi kombel uuritud ega pole 
tahetudki seda nii põhjalikult teha. see näidend on siiski looming ja nagu autor on 
kuulnud, aru saanud või tundnud… see pole loodud kohtumõistmiseks ega pahameelest, 
aga ta tuli ja lihtsalt pidi ta üles kirjutama. aitäh kõigile, kes aitasid nõu ja jõuga! eriti 
suur tänu ain Mäeotsale, kelle dramaturgioskused aitasid kõike tunnetatavat paremini 
lavale seada. 





Kamraadid kokku, rauda kuul – 
me mäng ei ole inetu:                   

täis enesekindlust, tülgastust.
ilm näitas välja oma räpasust. 

            
Privet, privet, privet, ära petab,  
privet, privet, privet, kui nett,
privet, privet, privet, kui sitt,   

privet, privet, privet.

siis kui päev läheb looja,
ohtlikuks muutub ajaviide – 

lõdisen kui tõbine,
meel jookseb iseennast mööda,

pea täis valgeid kihulasi,
pime kihu ei lase lahti.

Oih!



Kamraadid kokku, rauda kuul – 
me mäng ei ole inetu:                   

täis enesekindlust, tülgastust.
ilm näitas välja oma räpasust. 

            
Privet, privet, privet, ära petab,  
privet, privet, privet, kui nett,
privet, privet, privet, kui sitt,   

privet, privet, privet.

siis kui päev läheb looja,
ohtlikuks muutub ajaviide – 

lõdisen kui tõbine,
meel jookseb iseennast mööda,

pea täis valgeid kihulasi,
pime kihu ei lase lahti.

Oih!

Mida hästi teen, see hukka viib,
selle poolest olen õnnistatud. 

Meie väike kamp alati olnud siin   
ja jääbki kuni lõpuni.

 
Privet, privet, privet, ära petab,
privet, privet, privet, kui nett,
privet, privet, privet, kui sitt, 

privet, privet, privet.

siis kui päev läheb looja,
ohtlikuks muutub ajaviide – 

lõdisen kui tõbine,              
meel jookseb iseennast mööda,

pea täis valgeid kihulasi,
pime kihu ei lase lahti.

Oih!

Millepärast maitsen, ei meenu,
selle peale ainult irvitan. 

Üliraske leida, ei leia,
või mul suva, ükspuha kõik!  

patsi LauL 
haisas ku tsuranõ hing
Setokeelsed sõnad Merle Jääger



kaLju Maja Lugu

Kauplus sai valmis 1930, uus elumaja 1933. aastal. 
vana maja, mis oli ehitatud jämedatest palkidest ning suure vene ahjuga, 
võeti koost lahti ja viidi Petserisse. uus maja ehitati 1933. aastal, teine korrus valmis 
hiljem.esimesel korrusel olid eeskoda, tualett, köök, elutuba, saal, kabinet ja veranda.
Ülemisel korrusel olid tüdrukute toad ja pesukuivatusruum.
esimese korruse keskel asuv ahi küttis kogu alumist korrust.
Maja ees oli suur hoov, keskel sügav kaev ja õunapuu valgete õuntega. 
Maja oli ümbritsetud kõrvalhoonetega: kelder, saun, sealaut, korovnik ehk lehmalaut, 
hobusetall, katusealune, viljapeksuruum, aidad ja kuurid.
sissepääs poodi oli aiaga eraldatud, maja taga oli aed: lillepeenrad (jorjenid, kingalilled), 
mesitarud, marjapõõsad.
Pärast natsionaliseerimist on majas asunud külanõukogu, velskripunkt, 
meierei, postkontor, raamatukogu ja kultuurimaja. 
alates 1949. aastast olid majas kohaliku kolhoosi kontor ja Obinitsa sovhoosi kontor. 
1990ndatel aastatel jäi maja tühjaks.
seto ateljee—Galerii tegutseb majas alates 2003. aastast. 
2004. aastal avati majas kunstigalerii “Hal’as kunn”
2012. aastal avati majas ivvan Kalju poe mälestuseks kunsti— ja käsitöökauplus. 

obinitsa 

Obinitsa on vana seto küla, kus üle tuhande aasta järjepidevalt paigal elatud. Küla on  
justkui uks eripärasesse seto pärimuskultuuri ning eri ajastutesse. Külast leiab nii 1500 
aasta vanused kääpad,  julge preestri eestvedamisel stalini eluajal ehitatud  kiriku, ent 
ka seto laulikutele pühendatud monumendi, nõuka ajal paisutatud järve ja 21. sajandil 
taastatud tsässona.  
Muutuv aeg on jätnud oma jäljed sellesse külla ning ümbruskonda. need ajad on inimesi 
enam purenud kui hellitanud, kuid siinne loodus, unesCO maailmapärandisse kuuluv 
seto leelo, rikkalik teatri—, tekstiili— ja ehtekunst, samuti seto rahvuslik toit on hinnas 
ja austatud ka täna.
Küla on praegu tugev seto kultuuri ja seltsielu keskus, kuhu tähtpäevadel ja erinevate 
ürituste ajal koguneb hulgaliselt inimesi.
2015. aastal on Obinitsa soome—ugri kultuuripealinn.





väLjavõtteid eesti ajakirjandusest

Petserimaal tapeti kaks noormeest. jüripäeva pidustuste tagajärjed.
Pühapäeva õhtul kell 10 sai surmavalt haavata järvesuu valla lobodka külas külapoiste 
vahelisel kaklemisel 20—aastane jakob Kurgja. Temale lasti rindu kuul, mis tungis südamesse 
ning mõneminutilise vaevlemise järele heitis haavatu hinge. samal päeval leiti tapetuna 
Meremäe valla Obinitsa külas elutsev stepan Hõpe, 24 aastat vana. Temal on kolm suurt haava 
peas. Petserimaa poiste löömingud on ühenduses pühapäeval vana kalendri järele peetud 
jüripäevaga.

Postimees nr 24, 8. mai 1934 

vana jüripäeva ohvreid Petserimaal.
Pühapäeval pühitseti Petserimaal jüripäeva vana kalendri järele, mis ei möödunud ilma vereta. 
õhtul kl. 10 aegu sai surmavalt haavata järvesuu vallas slobodka külas poiste vahelisel 
külakakelusel 20—aastane jakob Kurgja. Temale lasti kuul rinda, mis jooksis südamesse, ja 
kümme minutit hiljem haavatu heitis hinge. samal päeval leiti tapetuna Meremäe vallas Obinitsa 
külas stepan Hõpe, 24 aastat vana. Temal leiti peas kolm suurt lõikehaava, mille raskus täpsest 
veel selgitamata, ka kaelaside oli tal puruks lõigatud. Obinitsa külas oli laupäeval pulmi peetud, 
kuhu kontvõõrana oli ilmunud ka stepan Hõpe. Mis seal sündis, on praegu selgitamisel, kuid 
Hõpe leiti tapetuna rukkipõllust.

Päevaleht nr. 125, 8. mai 1934 

Petserimaalt. 
vahistati roimareid. Kriminaalpolitsei vahistas stepan Hõpe tapjatena Meremäe valla vasla küla 
noormehed feodor Metsiku, Mihhail Kaare ja Tedre külast pärit oleva feodor Koseri. Hõpele on 
löödud rida kivihaavu pähe ja mitu pussihoopi kaela. Tüli tuli joobnud olekus, kuna külas peeti 
pulmi. samas arreteeriti ka järvesuus tapetud jakob Kurgja roimar, kelleks osutus saatserinna 
mees Gavril savala. Kurgjale oli lastud kuul rindu, milline läbistas südame.

Maa Hääl nr. 57, 16. mai 1934

verine “guljänje” Petserimaal.
suured kakelused õuntepühal. Üks mees sai surma, hulk haavata.
(„Kaja” kaastööliselt traaditeel.)
Petseri, 21. augustil. 
Teisipäeval, 19. augustil, peeti Petserimaal õunte püha. ilm oli ilus ja rahvast pidudel ja 
„guljänjedel” murruna koos. joodi rohkelt koduõlut ja viina, mis peagi rahva „kõrgendatud 
meeleollu” viis. nagu Petseris moeks, tekkisid „guljänje” tagatipus kakelused, mis seekord õige 
laialise ulatuse võtsid ja raskeid tagajärgi tõid. Kakelused olid õige metsikud ja verised. 
senno vallas tekkis kahe küla — Petški ja lešitska meeste vahel kõva kakelus, kus üks mees 
sai surma ja kolm raskemalt haavata. Keegi lešitska küla mees stepan alhovski  lõi Petški 



küla mehele Timofei Šuravljovile kiviga pähe ja Šuravljovi naisevennal aleksei jagašovil pealuu 
puruks. Hiljem löödi alhovskil umbes kahekümnenaelalise paekiviga pealuu puruks; hoop oli nii 
kõva, et ka kivi ise kildudeks pudenes. lööjaks oli Petški küla mees baikov. Kakelus oli äge ja 
kestis õige kaua. Kohalik konstaabel Maarik püüdis tüli lõpetada, kuid tema jõust ei jätkunud. 
Konstaabel sai rassimise juures koguni kannatada, näpud said häda ja näkku löödi rusikaga 
hoope. 

Kakelus levis varsti edasi pool kilomeetrit kaugemal asuvasse Karuškovo külasse. seal tungis 
keegi feodor samsonov nikolai Gorohhovi majja. Kuid majas oldi sissetungijate vastu juba 
ettevalmistatud. n. Gorohhov ootas tulijat ukse taga, kirves käes. Kui samsonov tõukas ukse 
lahti, lõi Gorohhov talle kaks hoopi kirvega pähe. samsonov langes veristatult maha. umbes 
poole tunni pärast heitis samsonov hinge. Ta oli 22 aastat vana, poissmees. Gorohhov ja 
baikov võeti ühes teiste kaklejatega vahi alla. Kriminaal— ja välispolitseiametnikud olid kogu 
kesknädalase päeva kibedasti selgitus— ja juurdlustööga ametis. 

samal päeval tekkis ka Meremäe vallas, Obinitsa külas suurem kakelus, millest osa võtsid üle 25 
isiku. selles riius sai umbes 15 inimest haavata, nende seas sai a. suvila kuus haava pähe ja ühe 
näkku. Haavad on löödud 40 sentimeetri pikkuse pussiga. a. suvila on kohapealne koonduslaste 
tegelane. lööjaks oli ivan Hõpe ühes oma isa Mihhailiga. isa lõi teibaga käe pihta, poeg pruukis 
pussi. Korravalvurid ei saanud pimeduse tõttu tülitsejaid lahutada ja takistada. Kaklejate sekka 
hakati äkki tuleriistast paugutama. 12 inimest sai haavata, enamasti kergelt. arvatakse, et 
laskmine sündis Hõpe majast. Haavata on saanud võrumaalt Orava vallast pärit Ploom jalast ja 
keegi P. Kadak käsivarrest. Haavad keskmised. Haavatud toimetati Petseri haiglasse, kus kuulid 
välja võeti. Telefonitraadid Meremäe valla ja Petseri vahel olid katki lõigatud, nii ei saadud sealt 
abi kohale kutsuda. arvatavasti oli see kaklejate poolt sihilikult tehtud. Hõped on võrumaal 
suurte kaklejatena tuntud. 

Meremäe vallas, Haljakese külas löödi Grigori Kaljule noaga sügav haav. Ööpimeduses ei läinud 
korda lööjat tabada. 20. augustil kestis „guljänje” Meremäe vallas edasi, samuti ka tülitsemised. 
viro külas löödi Mihkel laikivile kiviga raske haav pähe. lööja isik on selgumata. Petseri vallas, 
aristovo külas oli 19. augustil ka lööming kümne isiku vahel, kuid seal sai politsei õigel ajal 
vahele. Kuus meest toimetati Petseri arestimajja, nende seas ka Prorehhovid — isa kolme 
pojaga.

Kaja nr. 195, 22. aug. 1930 





kauksi üLLe

sündinud 1962 võrumaal saarlase külas. 1986. aastal lõpetas Tartu Ülikooli 
ajakirjandusosakonna. eesti Kirjanike liidu liige aastast 1990. 1991—1993 võru Raadio 
peatoimetaja ning hiljem tegevdirektor. 1993—2005 töötas sihtasutuse fenno—ugria 
Tartu osakonnas, alates 1998 juhatajana. eesti Kostabi seltsi asutajaliige ja juhatuse 
liige.1990—2000 võro Keele ja Kultuuri fondi juhatuse liige. ajakirja “Peko Helü” 
toimetaja ning Taarka Pärimusteatri asutajaliige. Mokronulga leelokoori sõnoline 
(eeslaulja) aastast 2008. Toimetanud ilukirjandus— ja artiklikogumikke, olnud 
võrukeelsete kooliõpikute tegija.

Luulekogud: “Kesk umma mäke” (1987), “Hanõ vai luigõ” (1989), “jyriyy” (1991), “agu 
ni eha/Morn and eve”(võru—inglise; 1995), “Kuldnaanõ. Kultanainen” (võru—soome, 
1997), “nõsõq rõõmu mõrsija” (2001), “Käänüpäiv” (2003), pannud kokku “seto luule 
antoloogia” (2014).

proosa: “säng” (1997), “Paat” (1998), “Huuv” (2000), “uibu” (2003), “Ülim tõde” 
(2014), “Kiri” (2015).

näidendiraamatud: “Taarka” (2005), “Kuus tükkü” (2006). 
näitelaval: “Tandsja pühälik” (lav osaliselt viitinas 1996, täielikult vanemuises 
“Pühaku” nime all 1999, kirjutatud koos s. Kivisildnikuga), “Kalmuneiu” (1996), 
“vihmatark” 1999, “jaaniüü” (1999, kaks viimast juhan jaigi ainetel), “ah tsusku külh, 
õkva olõss likõs saanuq”(2000, lavast 2000 Kaika suvõülikuuli raames Mehikoormas 
ja 2007 suvel Obinitsas Taarka Pärimusteatriga), “Taarka” (2005 ja 2006 vanemuise 
teatri suvelavastusena Obinitsas), “Peko”  (2011, 2012, 2013 vanemuise teatri 
suvelavastusena värskas).

tõlked: bernard Kangro “susi” (lav vanemuises 1995), sven Kivisildnik “likõ viktor” 
(1989), e. a. Poe “Kelläq” (1987), “uppunuq tudeng” (Kalev Kudu dramatiseering 
juhan jaigi ainetel, 1999).

auhinnad: bernard Kangro preemia 1993, Gustav suitsu luuleauhind 2004, anne 
vabarna preemia näidendi “Taarka” eest 2005. eesti näitemänguagentuuri preemia 
“Taarka” kui parima algupärandi eest 2005. 



ain Mäeots

ain lõpetas 1994. aastal eesti Muusika— ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 16. 
lennu (kursuse juhendaja ingo normet). 1994–1999 oli vanemuise teatri lavastaja ja 
draamanäitleja, 1999–2006 vanemuise draamajuht ning alates 2006 taas vanemuise 
lavastaja ja draamanäitleja. 

Praegused rollid vanemuises: joni (Myllyaho “Paanika”), Max Detweiler 
(Rodgersi “Helisev muusika). vanemuises mängukavas on hetkel tema järgmised 
lavastused: Hellstenius / ambjørnsen “elling”, Põldma / ernits / Tungal / Pajusaar 
“Detektiiv lotte”,  Rodgers “Helisev muusika”, bergman “fanny ja alexander”. 

Mäeots on toonud lavale ligi 40 lavastust, muuhulgas bernard Kangro “susi” (1995), 
jean Giraudoux’ “undiin” (1996),  Madis Kõivu “Omavahelisi jutuajamisi tädi elliga” 
(1998), Martin McDonaghi “Mägede iluduskuninganna”(1999), sven Kivisildniku
Kauksi Ülle “Pühak” (2001), Tom stoppardi “utoopia” (2003), arthur Milleri 
 “salemi nõiad” (2004), leonard bernsteini “West side story” (2005), Kauksi Ülle 
“Taarka” (2005), andrus Kivirähki “Teatriparadiis” (2006), Charlotte jonesi “Mesimees” 
(2003), Richard Rodgersi “Helisev muusika” (2008) jpt.. lavastanud ka soomes: jaan 
Tätte “Ristumine peateega” (Tampere linnateater 2003), Peter shaefferi “amadeus” 
(seinäjoe linnateater 2015).

Ta on kahe täispika mängufilmi: “Taarka” (2008) ja “Deemonid” (2012) ning teleseriaali 
“ensv” režissöör. 2008. aastal linastunud “Taarka” eest  sai mitmeid auhindu: eesti 
Kultuurkapitali debüüdipreemia, eTv kultuurisaate “OP” aasta filmi preemia, seto 
omakultuuripreemia, Tartu armastusfilmide festival taRTuff 2008 publikupreemia. 
2006. aastal  pälvis lavastuse “Taarka” eest eesti Teatriliidu sõnalavastuse eripreemia. 
Tema keskkonnateemaline foto— ja multimeedianäitus “Mullatoidu restoran”  koostöös 
Peeter lauritsaga on näitusena käinud Moskvas, Helsingis, londonis, Pariisis ja berliinis.







Liina unt

Teatrikunstnik liina unt on lõpetanud eesti Kunstiakadeemia bakalaureuseõppe 
stsenograafia erialal (1999) ning kaitsnud sealsamas vabade kunstide alal magistrikraadi 
(2002). aastatel 2005—2012 täiendas ta end soomes aalto Yliopistos doktoriõppes 
ning kaitses seal ka doktorikraadi. aastatel 2011—2014 töötas Tartu Ülikooli viljandi 
Kultuuriakadeemias lektorina, alates 2013. aastast on eesti Kunstiakadeemias 
doktorikooli kunsti ja disaini õppekava juht. alates 2014. aastast on liina unt endla 
teatri peakunstnik. 

liina unt on teatris kujundanud nii sõna—, muusika— kui tantsulavastusi ning lisaks ka 
erinevaid näitusi. Ta on õpetanud erinevates kõrgkoolides lavakujundust ja esteetikat 
ning avaldanud artikleid keskkonnakujundusest ja esteetikast. 

valik kujundusi vanemuises: M. Kõiv “Omavahelisi jutuajamisi tädi elliga” (1999), film—
ballett “Charley tädi” b. Thomase farsi ainetel (2001), Kauksi Ülle, s. Kivisildnik “Pühak” 
(2001), j. lusens “lindude ooper” (2003), Ch. jones “Mesimees” (2003), T. stoppard 
“utoopia” (2003), a. Miller “salemi nõiad” (2004), “vanamees ja meri” e. Hemingway 
romaani põhjal (2010), M. unt “Huntluts” (2010), M. McDonagh “Rumm ja viin” (2010), 
“Kunksmoorimäng” a. Perviku “Kunksmoori” ainetel (2012). 

viimase aja teatrikujundusi mujal:
M. Keränen “varastatud oranž jalgratas”(2010, eesti Draamateater), v. vahing 
“Pulmad”  (2011, eesti Draamateater), M. Traat “läbi klaasi” (2011, teater ugala Meleski 
klaasivabrikus), M. algus “Koobas” (2011, Kuopio linnateater), D. Hare “vertikaaltund” 
(2012, eesti Draamateater), M. Keränen “vana roosa maja” (2013, eesti Draamateater), 
T. stoppard “utoopia rannik. Teekond” (2013, Tallinna linnateater), M. Kivastik “vares” 
(2014, endla teater)

valik näitusekujundusi: 
2011 kujundus näitusele “Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed. eesti rikkalikem kalmistu 
eelajaloo ja keskaja piirilt” (kuj. l.unt, K. Rohumaa, koost. M. lõhmus, T. jonuks), Tartu 
ajaloomuuseum. 2012 kujundus näitusele “võõras majas. Karl Ristikivi Tammsaarel 
külas” (kuj. l. unt, K. Rohumaa, koostaja M. vaino), a.H. Tammsaare muuseum.
2013 kujundus näitusele “alguses oli sõna” (kuj. l. unt, K. Rohumaa, koostaja K. 
Männiste), eesti Kunstimuuseum. 2014 kujundus näitusele “1944. Meri läände” (kuj. l. 
unt, K. Rohumaa, kuraatorid R. Reinvelt, M. selgmäe), eesti Rahva Muuseum.



eLe sonn

ele sonn on lõpetanud eesti Muusika— ja Teatriakadeemia klaveri erialal (juhendaja 
prof. a. juozapenaite—eesmaa) ja klavessiinierialal (juhendaja prof. i. Tarum). alates 
1997. aastast töötab ta vanemuise teatris kontsertmeistrina. aastatel 1997— 1998  
töötas kontsertmeistrina H. elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, aastast 1998 on ta 
samas koolis klavessiiniõpetaja ning pianismiajaloo lektor. alates 2004. aastast on ta  
eMTa Tartu filiaali kammeransambli pedagoog ja illustraator ning 2008. aastast alates 
ka vanemuise draamatrupi hääleseadja. 
Klavessiinimängijana on ele andnud kontserte eestis ja soomes ning mänginud basso 
continuot vanemuise teatri Händeli—lavastustes ja H. Purcelli ‘’Haldjakuningannas’’. 
2015. aastast alates on ta Tartu valla Muusikakooli direktor.
ele on osalenud  vanemuise draamalavastustes ‘’sõda ja rahu’’ (1999, lav M. Mikiver), 
‘’Pühak’’ (2001, lav a. Mäeots), ‘’suurema kurbuseta’’ (2007, lav i. normet), ‘’lood viini 
metsadest’’ (2009, lav R. annus), ‘’fanny ja aleksander’’ (2014, lav a. Mäeots), ‘’Pühak’’ 
(2002, lav a. Mäeots), operetis ‘’bajadeer’’ (2001, lav a.Mikk), balletis ‘’Pöörane päev ehk 
figaro pulm’’ (2003, lav O.Titov), “Musta pori näkku “ (2012, lav a.noormets) ja “Minu 
veetlev Tartu” (2014, lav T.Palu) ning väljaspool vanemuist muusikalises suvelavastuses 
‘’segajad’’ (2014, lav T. jonas). 
Muusikalised kujundused: ‘’Kalendritüdrukud’’ (2012, lav O. sepp),’’Musta pori näkku’’ 
(2012, lav a. noormets), ‘’fanny ja alexander’’ (2014, lav a. Mäeots), ‘’segajad’’ (2014, 
lav T. jonas), ‘’Minu veetlev Tartu’’ (2014, lav T. Palu).





teatrijuht Toomas Peterson
draamajuht Tiit Palu

Muusikajuht Paul Mägi
balletijuht Mare Tommingas

Lavastusala juht Rait Randoja
Lavameistrid Rello lääts, imre Toomeoks, veljo Rüütli, Paap nõmm, Koit visnapuu, 

sergei Kornev, Karl Künnapuu
dekoratsiooniala aarne Hansalu, Marika Raudam, ain austa, innari Toome, andres 

lindok, Terje Kiho, leenamari Pirn, Katrin nigumann, sirje Kolpakova, aleksandr 
Karzubov, indrek Ots, Mart Raja, Tarvo vassil, armin luik

kostüümiala ivika jõesaar, liisi ess, Ruth Rehme—Rähni, Külli Kukk, edith Ütt, ivi 
vels, Heli Kruuse, natalja Malinen, luule luht, Tia nuka, Kaire arujõe, Riin Palumets, 

irina Medvedeva, valentina Kalvik, inkeri Orasmaa, Daisy Tiikoja, elli nöps, anneli vas-
sar, Marit Reinmets ,juta Reben, Mati laas, Malle värno, Henn laidvee

riietusala Piret univer, anu Kõiv, Maris Plado
grimmiala anne—ly soo, Maarja lõbu, Olga belokon
rekvisiidiala liina Martoja, Riin Tammiste, Kadri Kaur

valgustusala andres sarv, Tõnis järs, Kaspar aus, villu adamson, Tauri Kötsi
heli— ja videoala Toivo Tenno, andres Tirmaste, Kalev Kääpa, vaiko vreimann

kava kujundus andra seepter
kava koostas anu Tonts

kavalehe on seto keelde tõlkinud silvi Palm
kavalehe fotod  ???

Kavalehes on kasutatud virumaa Muuseumide kogust pärinevaid Carl sarapi fotosid





KauKsi Ülle

Obinitsa
ÜTe seTO PeRRe luGu KaTõH KaeHTusõH

Lavastaja ja kaasautor MäeOTsa ain
kunstnik unDi liina (TiäTRe enDla)
MuusikaLinõ kujondaja sOnni ele

LiikuMisõ juht laine anDRe
Lavastusõ produtsent GOlDMani MaRiKa

inspitsiendi’ KilusKi OTT, liba MaaRja
Lavastaja assistent lassi Raili

esieTenDÜs 2.07.2015 ObiniTsaH
PÜROTeHniliTsõ’ efeKTi’: OÜ TuleKilD iluTulesTiKuD

tehnäMi süäMest: linnaMäe MaRGus, PuusePä Raul, 
KõivuPuu MaRju, KalKuni anDReas



osadõh
kaLju paaLi (paveL) — linnusõ vainO

kaLju Maria, tiMä naane — MeTsuRi MaRje
kaLju ivvan (ivan), paaLi ja Maria poig, kaupMiis — MäHaRi anDRes

kaLju kati (jekaterina), ivvani naane — sKOblOvi Kaia
kati ja ivvani Latsõ’: 

nuur anni — saRvõ säDeli
nuur Manni — bluMi janeli

kaLju anni (anna) — HeinaTi MaRian
kaLju MihkaL (Miša) — sTRanDbeRGi PRiiT

kaLju aLLi (aLeksandra) — sOnni ele
kaLju Manni (Maria) — KesOneni Helena

kaLju sonja anastasia — HõRna MaaR´a
kaLju oLLi (oLga) — KaHusKi Päivi

hõpõ MihkaL (MihhaiL), ivvani LeLL — PORKaneni veiKO
hõpõ Matr´o, MihkaLi naane — jääGRi MeRle

Matr´o ja MihkaLi Latsõ’:
nuur patsi — KÜlviKu Riinu

nuur MihkaL — KÜlviKu PäRTel või RiiTsaaRe TRuvaR
hõpõ patsi (peLageja) — PeKaRevi RaGne

hõpõ tepo (stepan) — siiM naabeR            
hõpõ MihkaL (MihhaiL) — linnusõ aRTuR

roobi aLeksander (anni Miis, kooLioppaja ja fotograaf) — KunTsli 
KaROl

hodju niiLo (nikoLai), (karjaLast peri teoLoogiaüLiopiLanõ, aiLi Miis, 
iLdaMba iLoMantsi kerigu papp) — PORKaneni veiKO

nuur paaLi ja taLina poLtseiüLeMb rõõMusa jaan (kaLju Manni Miis) 
— linnusõ aRTuR

raagi nikoLai, keriguoppaja — jOnasõ Tanel
andre ja autojuht — KunTsli KaROl

verrev ohvitser; küLänõukogo esiMiis; küüditäja — PORKaneni veiKO



sertsin ja küüditäja — linnusõ aRTuR
saksa ohvitser ja kaupMiis — jOnasõ Tanel

Miitra; kurg; sarapi CarL; küLävanõMb Luts; papp taMM — sePä OTT
verrev — linnusõ vainO

nuur Maria ja tagaMõtsa senni — KOOseRi KäRT
ohvitser, sLavin — jäRve väinO 

postinaane; Mõrs´a nati; sekretär — KÜlviKu Helen 
kaupMiis; raaMadupidäja — TOOMõ iTi 

raagi agni (keriguoppaja raagi tütär) ja tiinjätütrik — uRbaniKu MeRli
roobi heLgi (anni ja aLeksandri tütär) — KÜlviKu Riinu

küLäMehe’ ja küLänaase’— KunTseli KaROl, PORKaneni veiKO, linnusõ aR-
TuR, sTRanDbeRGi PRiiT, jäRve väinO, KÜlviKu Helen, TOOMõ iTi, KilusKi OTT

eLLer brass sonni priidu juhõndusõL:
jõuLu jüri — TROMPeT, flÜÜGelHORn

aruküLä henri — alTsaKsOfOn, TROMbOOn
kirseLi aap — TROMbOOn

barkaLa siiM — MõTsasaRv
Leopardi iMre — Tuuba, eufOOniuM

naaberi siiM — Tuuba            





OBINITSA INNE JA PARHILLA’ EHK KUIS SÜNDÜ NÄÜTEMÄNG
„OBINITSA”

kauksi ülle

Obinitsah naksi ma inämbä käuma kohkil 1989. aastast. Tegeligult olli käunu mõnõ voori 
ka inne, a tuust aost omma’ peri eisheränis kirka’ mälestüse’ leelopääväst ja laudapäälsest 
majutusõst ni eesti magusidõ laulõ laulmisõst seto muudu mitmõ helü päält. 2001. aastal, 
ku korssi lugusit näütemängu „Taarka“ jaost, soovtõdi mullõ autojuhist Riitsaarõ evar ja 
õks tä nüüd minno sõidutama jäigi. evar om imä puult Obinitsast peri ja siih üles kasunu 
ni ku tä Talinah kunsti opsõ, olõvat elken tedä hirmtanu, õt ku nii joonstat, saadõtas 
oppajast Obinitsa. evar vasta, õt mis sääl sis hädä, säält ma jo tulõgi... 2003. aastal pakti 
evarilõ kunstitegevüse jaost tühjä rohelist puumaia Obinitsa tiiristi pääl. Kitse rõõmuga 
ostu hüäst ja nakas´ tutvuminõ majaga, midä kohaligu’ kutsõva’ kontorist, kuna sääl 
oll´ 1990ndäteni tegutsõnu kohaligu sovhoosi kontor. 10 aastat tühält saisnu maja oll´ 
kehväh saisuh, a evar lahksõ katskitsõ’ põrmandu’ vällä, värvse saina’ üle, pand´ pildi’ 
sainu pääle ja 2004. paasapäävä tekk´ vallalõ kunstigalerii Hal´as Kunn. Kadonu Helbi 
koori sõnolinõ Kukka Maria soovit´ sändse nime. Maja jo hal´as, rohelinõ. Rahvas käve 
pilte kaemah ja pall´odõl oll´ midägi üteldä’. Kiä näüdäs trellitõt akõnt, kost ruumist sai 
edimädse palga, vai umma tüülavva kotust tõõsõ aknõ all. Kiä oll´ meierih tüütänü vai 
raamadukogoh sääl majah. 

sillaotsa liidi nakaski meele kõrra kõnõlõma, et s´oo oll´ Kalju maja ni siih elli joukas 
kaupmehe pereh ja majah oll´ puut. naksi toda kõnõlõma ka galerii külälistõlõ. Mitund 
muudu suhtumist oll´, üts 50 ringih kohalik miis olõs pia külge tulnu – kontor om siih 
eloaig olnu, sa õi tiiä’ midägi. uursõ vanõmbidõ inemisi käest – armas vana leebenä 
tundunu memm läts täütsä vihalõ – halva’ inemisõ’ olli’, mul oll´ imä siih tiinjast, nigu 
kõrrast maaha istsõ, visati kerä üskä, õt keri’ langa, kässi vaihõl pidi sitta aiamaalõ 
puutma... Kas om Kalju perre inemisi viil kohkil? Kiäki tiiä—s midägi vai taha—s tiidä’. 

allõs 2008. aastal stockholmih seto kultuuri pääväl küüsse üts armas pidolõ ildast 
jäänü daam, õt kas ma olõ seto: mul olli’ seto rõiva’ säläh. naka’ nüüd kohkil stockholmih 
seletämä umma keerolist luku. õi olõ’ jo kiäki kimmäst otsust langõtanu, õt kas vilo 
vallah vilo küläh kasunu vanavanaimä and vajaligu seto vere protsendi kokko, õt 
seto olla’. Ütli lihtsalt jah. Kost küläst? Obinitsast. Mina olõ ka Obinitsah kasunu, ütel 
daam. evariga peräh kõnõli, õt mõlõmbil oll´ õkva külmävärrin pääle tulnu... Mina olõ 
Helgi Roop—iliste, a mu imä oll´ anni Kalju. Ma olõ Obinitsah kasunu latsõna. evar 
ütel´, õt mi sääl majah toimõtamiki, kunstigalerii tei vallalõ. Helgil oll´ väega hüä miil, 
õt majakõsõ iist hooltsõdas, saimi sõbrast säälsamah ja küüsse perre kotsilõ. Helgi, 



kuuldõh, õt olõ kiränik, arvas´, õt Kalju perre saatus vääris romaani. Romaani viil olõ—i 
tulnu, a näüdend nakas´ säälsamah jo ummi tükke kogoma. Helgi jutust´ umast helgest 
latsõpõlvõst Kalju majah, ummist tädidõst ja vei meid Talinah kokko sonja anastasia 
Kaljuga. Ku huvtavalt päält 90 daam kõnõl´ kogo näide luust, kõik nää’ ikva’, ku tulõ 
juttu näide varra nõukogodõ võimul ar’ tapõt velest Mihkalist. Ka Helgi üts poig kand 
nimme Mihkal. sonja pagõsi Talinahe sõsarõ mano, õnnõ sälärõiva’ üteh, tä taha—s 
kodoküläst ar minnä’, a elo oll´ ohuh. Helgi jutust´, kuis nää’ pagõsi’ sõa aigu läbi 
Rõugõ ja Kuramaa saksamaalõ pakõjidõ laagrihe kuuh imä anni ja tädi Olgaga. Olli 
viidi autokastih inglismaalõ, timä oll “balti luik”, nigu näide kotsilõ üteldi: ilosa’ terve’ 
noorõ’ balti naase’, 5000—6000 tükkü, viidi inglismaalõ kõgõ mustõmbit töid tegemä. 
Pakõjidõ laagrih varastõdi ka tä seto ehte’. 

Kaupmiis ivvan sai rassõst tüüst puusavigastusõ ja sattu Otepää hooldõkodo inne 
küüditämist. 1949 viidi irkutski oblastihe ivvani imä Kalju Maria ja naane Kati. nää’ tulli’ 
säält 7 aasta peräst tagasi, a Kalju majja oll´ jo kolhoosi kontor tett ja kõrvalhuunõ’ 
maaha palotõt. 

Kävemi londonih küläh Olgal. veimi tälle leibä ja sõira. Timä olõvatki umah kotoh 
leeväküdsäja olnu. veimi tälle aokirä Peko Helü, minkõ kaasõ pääl om tä pilt 1939. 
aastast, ku timäst ja annist tekk´ fotosit berliini maailmanäütüse jaost sarapi Carl. Ollil 
õs saa’ paetõh üteh üttegi pilti, a anni poig pildist´ arvutihe maaha annil üteh saanu 
albumi sarapi Carli tett fotodõga. Pilte tekk´ ka anni miis, Helgi esä Roobi aleksander. 
Ollilõ kõnõlimi ka galeriist ja näütemängust ni tä märgot, õt mis huvvi või täämbädsel 
pääväl kiäki tunda’ näide perre vai maja aoluu vasta. sis oll´ küll küläh kõigil huvtav, 
viis kinä näiot pereh kasumah..., õks külä arot´, õt mis näist saa ja kuis nää’ eläse’. a 
parhilla’? 

Pereh oll´ väega tüükas ja kõik tütre lauli’ ka kerigukoorih ni tei’ üteh näütemängõh. 
löüdsemi ka paar vanna pilti, koh Kalju perrega üte pildi pääl evari vanaesä vass´o ja 
timä veli Paul. nimä’ olli’ sõbra’ nii kaupmiis ivvani ku noorõmbidõ tütridõ sonja ja Olliga. 
1939. aasta talvõl peeti kõrraga katõ’ saaja’. Obinitsa keriguh laulatõdi Kalju Manni 
(Maria) Talina poltseiülembä Rõõmusa jaaniga ja Kalju alli (aleksandra) ilomantsi papi 
Hodju niiloga.

Tõõnõ perekond, kiä ka näütemängu „Taarka” lugusit kor´atõh kõgõ jutust tull´, oll´ 
perekond Hõpõ. Kats kangõt taplõjat velja omma’ jo tutva’ näütemängõst „Taarka” 
(vele’ Rüä’) ja „Peko”. jonasõ Tanel viil ütel´, õt võisi’ näid mõnõh näüdendih näüdädä’ 
ka inämbä ku õnnõ kõrrast taplõmah. Olõ kuulnu kä näide sõsarõst Põhu Patsist, kiä 
olõvat põhukuhjuh passnu, õt kiä kohaligõst käu mõtsavelju süütmä. 



ja äkki tullgi vällä, õt Hõpõ’ olli’ ivvani vele pereh, tuukõrd võeti perekunnanimesit 
1922—1924 ja vele’ võidsõ’ võtta’ erinevä nime. ja Patsi tahtsõ vägüsi abielluda’ 
ivvani ainukõsõ puja Mihkali ehk Mišaga... ja kiäki and´ nää’ üles ja kiäki pand´ nää’ 
küüditämisõ nimekirjuhe... lugu, mis nakas´ vällä tulõma, läts kõrrast hullõmbast, 
säänest eis’ õs mõistnugi vällä märki’. säidse kuulsat eestläisi kannahtusaastat olli’ 
kujotõldamatu hakklihamassin..., õt mi kiäki õga mi perrätulõva’ põlvõ’ midägi säänest 
pidänü—s üle elämä. 

Tuuperäst omgi s´oo näüdend kirotõt. Midä tege kadõdus inemisõga? Ku väigokõstõst 
as´ost võiva’ tulla’ suurõ’, koh minevä põlvõ hüätego või pästä’ kinkõgi elo vai ull´ tego 
häötä’ mõnõ perrätulõja uma...

näüdend om kirotõt avvustusõst ja armastusõst Kaljudõ perre vasta, kinkõ majah 
kunstigaleriid piteh ja näütemängu teteh ni kunstipuuti piteh tunnõ mi eis’ ni mi 
külälisõ’ õks Kalju perre rõõmsat puhast üttehoitvat vaimu. näüdendi luumisõl om 
saad küll inspiratsiooni Kalju perre kotsilõ kuuldust ja perreliikmidõ juttõst ni kiräligõst 
kodoluulistõst allikist, a kõkkõ õi olõ’ detektiivi muudu uurit ja õga õi olõ’ tahetki tuud 
nii põh´aligult tetä’. s´oo näüdend om siski looming ja nii nigu autor om kuulnu, arvu 
saanu vai tundnu... õi olõ’ tä luud kohtumõistmisõ jaost õga pahameelest, a tä tull´ ja tä 
lihtsalt pidi üles kirotama. ait´uma kõigilõ, kiä avitiva’ nõvvu ja jovvuga! eisheränis suur 
teno Mäeotsa ainilõ, kelle dramaturgioskusõ’ avitiva’ kõkkõ tunnõtatavat parembahe 
lava pääle säädä’.







niMeLauL
Setu rahvaviiside ainetel Ele Sonn

Hõpõ, Hõbeoja, Hõbejärv, Hõbesaar, Hõbenurm, 
Hõpõmägi, Hõpõliin, Kuld!

Kuldkägu, Kuldkägo, Käokuld, Kuldsanna, Kuldranna, 
Kuldvee, järvelill, Tähtjärv.

järvetar, vähkoja, Helmoja, Külmläte, lombiots, luigelaht!
uibouppin, Punaõun, ubinhain,Tsirel!

lõosilm, Maarjakõiv, Mahlakõiv, Pajavaher, lepavõsu, 
lillimets, lillipuu, niidulill,

varjulill, Murutamm, Tammisleht, vaherkink.
vislapuu, laanõviir, lutsuviir, Pedäspuu, Kuusealune, 

õnnepuu, Hallapuu, Hallaöö.
aotäht, Helletäht, Helletuli, Maasikleht, viinamari, 

sinihelmik, Üsäne, Pennär.
Päävälill, Pääväkene, Päike, illos, Kinä, ausmees, Rõugumees.
võhumõõk, vanahunt, Huntsaar, suurhunt, Orjamäe, Orjavits.

Tsänk, Tsäuk, Tsirgo, Tuvikõnõ, Mõtsatsirk, laanelind, 
laevalind, aasalind, Kuresulg.

Häätarõ, nulgatalo, Tsirbitalo, Hüdsi, Kadajanõ, Hainamaa, 
esatarõ, saarõoss.

vanavarblane, varesepoeg, Karupoeg, Postkaart, Rätsepkokk.
umblõja, Tunkraud, Piibovars, sõgõl, Kõdõr, Pleiäts, Kevväi, 

Põvvat, Küppär, Kallõv,
näkimäe.



kaLju Maja Lugu

Kauplus sai valmis 1930. aastal. 
vana maja, mis oll´ ehtet jämehist palkõst ni suurõ vinne ahoga, 
võeti kuust vallalõ ja viidi Petserihe. 
vahtsõnõ maja ehtedi 1933. aastal, tõõnõ kõrd sai valmis ildamba. 
edimädse kõrra pääl olli’ esik, välläkäuk, küük, saal, kabinet ja klaastrepp (veranda).
Tõõsõ kõrra pääl olli’ tütärlatsi tarõ’ ja ruum, koh mõssu kuivatõdi. 
edimädse kõrra pääl maja keskel olõv ahi kütt´ terveht alomist kõrda.
Maja iih oll´ suur moro, keskpaigah sükäv kaiv ja uiboh valgidõ ubinidõga. 
Maja ümbre olli’ kõrvalhuunõ’: keldri, sann, tsiapaht, korovnik (lehmälaut), tall, 
var´oalonõ, viläpessmisõ ruum, aida’ ja saraja’.  
sissepääs puuti oll´ aiaga eräldet, maja takah oll´ aid: lillipindre’ (jurjeni’, kängälilli’), 
mehidsepaku’, mar´apuhma’.
Pääle natsionalisiirmist om majah olnu külänõukogo, velskripunkt, meierei, postkontor, 
raamadukogo ja kultuurimaja. 
alatõh 1949. aastast oll´ majah kohaligu kolhoosi kontor ja Obinitsa sovhoosi kontor. 
1990ndätel jäi maja tühäst.
seto ateljee—Galerii tegutsõs majah 2003. aastast pääle. 
2004. aastal avati majah kunstigalerii. 
2012. aastal avati majah Kalju ivvani poodi mälestüsest kunsti— ja käsitüükauplus. 

obinitsa 

Obinitsa om vana seto külä, koh inämb ku tuhat aastat järest om elet sama kotusõ 
pääl. Külä om õkva nigu uss ummamuudu seto perimüskultuuri ni eri aiguhe. Küläst 
või löüdä’ nii 1500 aasta vanutsit kääpit, julgõ preestri iistvidämisõl stalini aigu ehtet 
kerigu, no ka seto lauluimädele pühendet monumendi, vinne aigu üles paisutõt järve ja 
21. saandil taastõt tsässona. 

Muutuv aig om jätnü uma’ jäle’ s´ooho küllä ni ümbretsõõri küllihe. nuu’ ao’ omma’ 
inemisi inämb purõnu ku hellitänü, no s´oo kandi luudus, unesCO maailmaperändihe 
kuuluv seto leelo, rikkalik tiatri—, tekstiili— ja ehtekunst, niisamatõ seto rahvuslik süük 
om hinnat ja austõt ka parhilla’. 

Külä om parhilla’ tukõv seto kultuuri ja seldsielo keskus, kohe tähtpäivil ja õgasugumatsi 
üritüste aigu tulõ hulka inemisi kokko. 2015. aastal om Obinitsa soomõ—ugri 
kultuuripääliin.





väLLävõttit eesti aokirändüsest

Petserimaal tapõti kats nuurmiist. jüripäävä praasnikõ tagajäre’.
Pühäpäävä õdagu kell 10 sai surmavalt haavada’ järvesuu valla lobodka küläh küläpoissa 
umavaihõlidsõ taplõmisõ aigu 20 aasta vannu jakob Kurgja. Tälle lasti rõndu kuul, mis joud´ 
süämehe ni pääle mõnt minotit vaivlõmist heit´ haavadu hinge. Tuulsamal pääväl löüti ar’ 
tapõtuna Meremäe valla Obinitsa küläh eläv stepan Hõpe, 24 aastat vana. Timäl om pääh kolm 
suurt haava. Petserimaa poissa löömingu’ omma’ ühendüseh pühäpäävä vana kallendri perrä 
peetü jüripääväga.  

Postimees nr 24, 8. mai 1934  

vana jüripäävä ohvri’ Petserimaal.
Pühäpäävä pühtsedi Petserimaal jüripäivä vana kallendri perrä, mis õs lää’ müüdä ilma vereldä’. 
õdagu kl. 10 aigu sai väega rassõlt haavada’ järvesuu vallah slobodka küläh poissavaihõlidsõl 
küläkakõlusõl 20 aasta vannu jakob Kurgja. Tälle lasti rõndu kuul, mis juusk´ süämehe, ja 
kümme minotit ildamba heit´ haavadu hinge. samal pääväl löüti ar’ tapõtuna Meremäe vallah 
Obinitsa küläh stepan Hõpe, 24 aastat vana. Timäl löüti pääh kolm suurt lõikõhaava, minkõ 
raskus om viil täpsembält tiidmäldä’, ka kaalaside oll´ täl puru lõigat. Obinitsa küläh olli’ 
puulpühä saaja’, kohe ilma kutsmalda’ oll´ tulnu ka stepan Hõpe. Mis sääl sündü, tuud parhilla’ 
viil uurtas, no Hõpe löüti ar’ tapõtuna rüäpõllu päält.

Päevaleht nr. 125, 8. mai 1934  

Petserimaalt. 
vahistõdi roimarit. Kriminaalpoltsei vahist´ stepan Hõpe tapjatõna Meremäe valla vas´la külä 
nuurmehe’ feodor Metsiku, Mihhail Kaare ja Tedre küläst peri olõva feodor Koseri. Hõpele om 
lüüdü kiviga päähä mitu haava ja mitu pussihuupi kaala. Tülü alas´ pur´o pääga, kuna küläh olli’ 
saaja’. samah võeti kinni ka järvesuuh ar’ tapõtu jakob Kurgja roimar, saatserinna miis Gavril 
savala. Kurgjalõ oll´ lastu rõndu kuul, mis läts läbi süäme.

Maa Hääl nr. 57, 16. mai 1934 



verine kul´ataminõ Petserimaal.
suurõ’ tapõlusõ’ paasapäävä. Üts miis sai surma, hulk haavada’.
(„Kaja” kaastüülisõlt traaditiil.)
Petseri, 21. augustil. 
Tõõsõpäävä, 19. augustil peeti Petserimaal paasapäivä. ilm oll´ illos ja rahvast praasnikõl ja 
kul´atamah väega pall´o. juudi hoolõga kodoolt ja viina, mis pia rahva „korgõndõt meeleollu” 
vei. nigu Petserih mooduh om, tekküsi’ kul´atamisõ peräotsah tapõlusõ’, mis olli´ s´ookõrd 
väegagi suurõ’ ja lõppi’ ka halvastõ. Tapõlusõ’ olli’ peris mõtsiku’ ja veritse’. senno vallah 
tekkü katõ külä — Petški ja lešitska miihi vaihõl kõva tapõlus, koh üts miis sai surma ja kolm 
rassõmbalt haavada’. Kiäki lešitska külä miis stepan alhovski lei Petški külä mehele Timofei 
Šuravljovilõ kiviga päähä ja Šuravljovi naasevelel aleksei jagašovil pääluu puru. Perähpoolõ 
lüüdi alhovskil paekiviga, mis oll´ umbõs katskümmend nakla rassõ, pääluu puru; huup oll´ nii 
kõva, õt ka kivi eis’ läts täütsä katski. lüüja oll´ Petški külä miis baikov. Tapõldi kõvastõ hulk 
aigu. Kohalik konstaabli Maarik pruumsõ tüllü ar’ lõpõta’, a täl olõ—s nii pall´o joudu. Konstaabli 
sai eis’ ka tuu möllu man hädä, näpu’ sai’ haigõt ja kulaguga lüüdi ka mitu kõrda näkko. 

Tapõlus läts edesi ja joud´ pia puul kilomeetrit kavvõmbah olõvahe Karuškovo küllä. sääl läts 
kiäki feodor samsonov nikolai Gorohhovi majja. no majah olti sissetungjidõ vasta joba ette 
valmistõt. n. Gorohhov uut´ tulõjat ussõ takah, kirvõs käeh. Ku samsonov ussõ vallalõ tougas´, 
lei Gorohhov tälle kats huupi kirvõga päähä. samsonov sattõ veridsõna maaha. umbõs poolõ 
tunni peräst kuuli samsonov ar’. Tä oll´ 22 aastat vana, poissmiis. Gorohhov ja baikov võeti üteh 
tõisi taplõjidõga vahi ala. Kriminaal— ja välispoltseiaamõtnigu’ olli’ kõõ kolmapäävä hoolõga 
selgitüs— ja juurdlustüüga aamõtih. 

Tuulsamal pääväl tekkü ka Meremäe vallah Obinitsa küläh suurõmb tapõlus, minkõst võtt´ 
osa üle 25 inemisõ. Tuuh tülüh sai umbõs 15 inemist haavada’, näide siäh sai a. suvila kuus 
haava päähä ja üte näkko. Haava’ om lüüdü pussiga, mis om 40 sentimeetrit pikk. a. suvila 
om kotusõpääline koonduslastõ tegeläne. lüüja’ olli’ ivan Hõpe üteh uma esä Mihhailiga. esä 
lei saibaga kätt pite, poig pruuksõ pussi. Kuna oll´ pümme, õs saa’ kõrravalvuri’ tültsejit ar’ 
lahuta’ õga takista’. Taplõjidõ sekkä naati äkki tulõriistast pauku laskma. 12 inemist sai haavada’, 
inämbüste kergehe. arvatas, õt laskminõ sündü Hõpe majast. Haavada’ om saanu võromaalt 
Orava vallast peri Ploom jalast ja kiäki P. Kadak käsivarrõst. Haava’ omma’ keskmitsõ’. Haavadu’ 
toimõtõdi Petseri haiglahe, koh kuuli’ vällä võeti. Telefonitraadi’ Meremäe valla ja Petseri vaihõl 
olli’ katski lõigat, tuuperäst õs saa’ säält api kutsu’. nätä’ om , õt tuu oll´ taplõjil sihiligult tettü. 
Hõpe’ omma’ võromaal tuntu ku suurõ’ taplõja’. 

Meremäe vallah Haljakese küläh lüüdi Grigori Kaljulõ väidsega sükäv haav. Kuna oll´ pümme üü, 
õs lää’ kõrda lüüjat kinni võtta’. 20. augustil läts kul´ataminõ Meremäe vallah edesi, niisamatõ 
ka jagõlusõ’. viro küläh lüüdi Mihkel laikivilõ kiviga rassõ haav päähä. lüüja olõ—i viil tiidä’. 
Petseri vallah aristovo küläh oll´ 19. augustil ka lööming kümne inemisõ vaihõl, no sääl sai 
poltsei õigõl aol vaihõlõ minnä’. Kuus miist viidi Petseri arestimajja, näide siäh ka Prorehhovi’ – 
esä kolmõ pujaga.

Kaja nr. 195, 22. aug. 1930 







kauksi üLLe

sündü 1962. aastal võromaal saarlasõ küläh. lõpõt´ 1986. aastal Tarto Ülikooli 
aokirändüsosakunna. eesti Kiränikõ liidu liigõ’ 1990. aastast. 1991—1993 võro Raadio 
päätoimõtaja ja perähpoolõ tegevdirektor. Tüüt´ 1993—2005 MTÜ fenno—ugria 
asutusõ Tarto osakunnah, edimält sekretär, 1998. aastast juhataja. eesti Kostabi 
seldsi juhatusõ liigõ’. aastil 1990—2000 võro Keele ja Kultuuri fondi juhatusõ liigõ’. 
Toimõtanu ilokirändus— ja artiklikogomikkõ, olnu umakeelitsidõ kooliraamatidõ tegija. 
Taarka Perimüstiatri asutajaliigõ’, Mokornulga leelokoori sõnolinõ 2008. aastast. 

Luulõraamadu’: “Kesk umma mäke““ (1987), “Hanõ vai luigõ” (1989), “jyriyy” (1991), 
“agu ni eha/Morn and eve” (võro—inglisõ; 1995), “Kuldnaanõ, Kultanainen” (võro—
soomõ) (1997), “nõsõ’ rõõmu mõrsija” (2001), “Käänüpäiv” (2003),  pannu kokko 
“seto luulõ antoloogia” (2014).

juturaamadu’: “säng” (1997), “Paat” (1998), “Huuv” (2000), “uibu” (2003), “Ülim 
tõde” (2014), “Kiri” (2015).

näüdendiraamadu’: “Taarka” (2004), “Kuus tükkü” (2006).
lava pääle joudnu Kauksi Ülle näüdendi’: “Tandsja pühälik” (osa viitinä mõisah 1996, 
tävveligult vanõmuisõh nime all “Pühäk” 1999), “Kalmuneiu” (1996), “vihmatark” 
(1999), “jaaniüü” (1999, kats viimäst juhan jaigi perrä, “vihmatark” (lavast 2001. 
aastal Kaika suvõülikooli aigu Pikäkannuh), “ah tsusku külh…” (2000, lavast  2000 
Kaika suvõülikooli aigu Mehikuurmah) ja 2007 Taarka Perimüstiatriga Obinitsah, 
“Taarka” 2005 ja 2006 vanõmuisõ tiatriga Obinitsah.

tõlkõ’: bernard Kangro “susi” (1993, lavastõt vanõmuisõh 1995), sven Kivisildnik “likõ 
viktor” (1989), e. a. Poe “Kellä” (1987), “uppunu tudeng” (Kalev Kudu dramatiseering 
juhan jaigi perrä 1999).

avvuhinna’: bernard Kangro avvuhind 1993, Gustav suitsu preemia 2004, “Taarka” 
iist anne vabarna preemia 2005 ja eesti näütemänguagentuuri preemia “Taarka” ku 
kõgõ paremba alguperändi iist 2005.



Mäeotsa ain

Mäeotsa ain lõpõt´ 1994. aastal eesti Muusika— ja Tiatriakadeemia lavakunstikooli 16. 
lennu (kursusõ juhõndaja normeti ingo). 1994—1999 oll´ vanõmuisõ tiatri lavastaja ja 
draamanäütleja, 1999—2006 vanõmuisõ draamajuht ni alatõh 2006 jalki vanõmuisõ 
lavastaja ja draamanäütleja.  

Parhillatsõ’ rolli’ vanõmuisõh: joni (Myllyaho “Paanika”), Max Detweiler (Rodgersi 
“Helisev muusika”). vanõmuisõ mängukavah omma’ parhilla’ timä järgmätse’ lavastusõ’: 
Hellstenius / ambjørnsen “elling”, Põldma / ernits / Tungal / Pajusaar „“Detektiiv lotte”, 
Rodgers “Helisev muusika”, bergman “fanny ja alexander”. 

Mäeots on toonu lava pääle pia 40 lavastust, nuidõ siäh bernard Kangro “susi” (1995), 
jean Giraudoux’ “undiin” (1996),  Madis Kõivu “Omavahelisi jutuajamisi tädi elliga” 
(1998), Martin McDonaghi “Mägede iluduskuninganna” (1999), sven Kivisildniku / 
Kauksi Ülle “Pühak” (2001), Tom stoppardi “utoopia” (2003), arthur Milleri “salemi 
nõiad” (2004), leonard bernsteini “West side story” (2005), Kauksi Ülle “Taarka” 
(2005), andrus Kivirähki “Teatriparadiis” (2006), Charlotte jonesi “Mesimees” (2003), 
Richard Rodgersi “Helisev muusika” (2008) jpt. lavastanu ka soomõh: jaan Tätte 
“Ristumine peateega” (Tampere liinatiatri 2003), Peter shaefferi “amadeus” (seinäjoe 
liinatiatri 2008).

Tä om katõ täüspikä mängufilmi: “Taarka” (2008) ja “Deemonid” (2012) ni teleseriaali 
“ensv” režissöör. 2008. aastal linastunu “Taarka” iist sai mitmit avvuhindu: eesti 
Kultuurkapitali debüüdipreemia, eTv kultuurisaatõ “OP” aasta filmi preemia, seto 
umakultuuripreemia, Tarto armastusfilme festivali taRTuff 2008 publikupreemia. 
2006. aastal sai lavastusõ “Taarka” iist eesti Tiatriliidu sõnalavastusõ eripreemia. Timä 
keskkunnateemalinõ foto— ja multimeedianäütüs “Mullatoidu restoran” kuuhtüüh 
Peeter lauritsaga om näütüsenä käunu Moskvah, Helsingih, londonih, Pariisih ja 
berliinih.



undi Liina

Tiatrikunstnik undi liina om lõpõtanu eesti Kunstiakadeemia bakalaureusõoppõ 
stsenograafia eriala pääl (1999) ni kaitsnu säälsamah vabadõ kunstidõ ala pääl 
magistrikraati (2002). aastil 2005—2012 täiend´ tä hinnäst soomõh aalto Yliopistoh 
doktorioppõh ni kaits´ sääl ka doktorikraati. aastil 2011—2014 tüüt´ Tarto Ülikooli 
viländi Kultuuriakadeemiah lektorina, 2013. aastast pääle om eesti Kunstiakadeemiah 
doktorikooli kunsti ja disaini oppõkava juht. 2014. aastast pääle om undi liina endla 
tiatri pääkunstnik. 

undi liina om tiatrih kujondanu nii sõna—, muusika— ku tandsulavastuisi ni pääle nuidõ 
viil ka erinevit näütüisi. Tä om opanu mitmõh korgkoolih lavakujondust ja esteetikat ni 
avaldanu artiklit keskkunnakujondusõst ja esteetikast. 

valik kujonduisi vanõmuisõh: M. Kõiv “Omavahelisi jutuajamisi tädi elliga” (1999),  
film—ballett “Charley tädi” b. Thomase farsi ainõtõl (2001), Kauksi Ülle, s. Kivisildnik 
“Pühak” (2001), j. lusens “lindude ooper” (2003), Ch. jones “Mesimees” (2003), T. 
stoppard “utoopia” (2003), a. Miller “salemi nõiad” (2004), “vanamees ja meri” e. 
Hemingway romaani põh´al (2010), M. unt “Huntluts” (2010), M. McDonagh “Rumm ja 
viin” (2010), “Kunksmoorimäng” a. Perviku “Kunksmoori” ainõtõl (2012). 

viimädse ao tiatrikujonduisi muial:
M. Keränen “varastatud oranž jalgratas” (2010, eesti Draamatiatri), v. vahing 
“Pulmad” (2011, eesti Draamatiatri), M. Traat “läbi klaasi” (2011, tiatri ugala Meleski 
klaasivabrikuh), M. algus “Koobas” (2011, Kuopio liinatiatri), D. Hare “vertikaaltund” 
(2012, eesti Draamatiatri), M. Keränen “vana roosa maja” (2013, eesti Draamatiatri), T. 
stoppard “utoopia rannik. Teekond” (2013, Talina liinatiatri), M. Kivastik “vares” (2014, 
endla tiatri).

valik näütüsekujonduisi: 
2011 kujondus näütüsele “Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed. eesti rikkalikem 
kalmistu eelajaloo ja keskaja piirilt” (kuj. l. unt, K. Rohumaa, koost. M. lõhmus, T. 
jonuks), Tarto aoluumuuseum.
2012 kujondus näütüsele “võõras majas. Karl Ristikivi Tammsaarel külas” (kuj. l. unt, K. 
Rohumaa, koostaja M. vaino), a. H. Tammsaarõ muuseum.
2013 kujondus näütüsele “alguses oli sõna” (kuj. l. unt, K. Rohumaa, koostaja K. 
Männiste), eesti Kunstimuuseum.
2014 kujondus näütüsele “1944. Meri läände” (kuj. l. unt, K. Rohumaa, kuraatori’ R. 
Reinvelt, M. selgmäe), eesti Rahva Muuseum.



sonni eLe

ele sonn om lõpõtanu eesti Muusika— ja Tiatriakadeemia klaveri eriala (juhõndaja prof. 
a. juozapenaite—eesmaa) ja klavessiinieriala (juhõndaja prof. i. Tarum) pääl. alatõh 
1997. aastast tüütäs tä vanõmuisõ tiatrih kontsertmeistrina. aastil 1997—1998 tüüt´ 
kontsertmeistrina H. elleri nimelidsõh Tarto Muusikakoolih, aastast 1998 om tä samah 
koolih klavessiinioppaja ni pianismiaoluu lektor. 2004. aastast pääle om tä eMTa Tarto 
filiaali kammõransambli oppaja ja illustraator ni 2008. aastast pääle ka vanõmuisõ 
draamatrupi helüsäädja. 

Klavessiinimängjana om ele annu kontserte eestih ja soomõh ni mängnü basso 
continuot vanõmuisõ tiatri Händeli—lavastustõh ja H. Purcelli ‘’Haldjakuningannah’’. 
2015. aastast pääle om tä Tarto valla Muusikakooli direktor.

ele om osalõnu vanõmuisõ draamalavastustõh ‘’sõda ja rahu’’ (1999, lav M. Mikiver), 
‘’Pühak’’ (2001, lav a. Mäeots), ‘’suurema kurbuseta’’ (2007, lav i. normet), ‘’lood viini 
metsadest’’ (2009, lav R. annus), ‘’fanny ja aleksander’’ (2014, lav a. Mäeots), ‘’Pühak’’ 
(2002, lav a. Mäeots), operetih ‘’bajadeer’’ (2001, lav a. Mikk), balletih ‘’Pöörane päev 
ehk figaro pulm’’ (2003, lav O. Titov) ni muusikalidsõh suvõlavastusõh ‘’segajad’’ (2014, 
lav T. jonas). 

Muusikalitsõ’ kujondusõ’: ‘’Kalendritüdrukud’’ (2012, lav O. sepp), ‘’Musta pori näkku’’ 
(2012, lav a. noormets), ‘’fanny ja alexander’’ (2014, lav a. Mäeots), ‘’segajad’’ (2014, 
lav T. jonas), ‘’Minu veetlev Tartu’’ (2014, lav T. Palu).



tiatrijuht Petersoni Toomas
draamajuht Palu Tiit

Muusikajuht Mägi Paul
balletijuht Tommingasõ Mare
Lavastusala juht Randoja Rait

Lavameistri’ läätse Rello, Toomeoksa imre, Rüütli veljo, nõmmõ Paap, visnapuu Koit, 
Kornevi sergei, Künnapuu Karl

dekoratsiooniala Hansalu aarne, Raudami Marika, austa ain, Toome innari, 
lindoki andres, Kiho Terje, Pirni leenamari, nigumanni Katrin, Kolpakova sirje, 

Karzubovi aleksandr, Otsa indrek, Raja Mart, vassili Tarvo, luigõ armin
kostüümiala jõesaarõ ivika, essi liisi, Rehme—Rähni Ruth, Kukõ Külli, Üti edith, 

velsi ivi, Kruuse Heli, Malineni natalja, luha luule, nuka Tia, arujõe Kaire, Palumetsa 
Riin, Medvedeva irina, Kalviku valentina, Orasmaa inkeri, Tiikoja Daisy, nöpsi elli, 

vassari anneli, Reinmetsa Marit, Rebeni juta, laasi Mati, värno Malle, laidvee Henn  
rõividõ ala univeri Piret, Kõivu anu, Plado Maris

grimmiala soo anne—ly, lõbu Maarja, belokoni Olga
rekvisiidiala Martoja liina, Tammistõ Riin, Kauri Kadri

valgustusala sarvõ andres, järsi Tõnis, ausi Kaspar, adamsoni villu, Kötsi Tauri
helü— ja videoala Tenno Toivo, Tirmastõ andres, Kääpa Kalev, vreimanni vaiko

kava kujond´ seepteri andra
kava pand´ kokko Tontsi anu

kavalehe om seto kiilde tõlknu Palmi silvi  
kavalehe foto’

Kavaleheh om kasutõt virumaa Muuseumidõ kogost perinevit sarapi Carli fotosit



emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

Olga aasav, Kalev Kase, Mart avarmaa, Tartu linn

vanemuise fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
fondi on võimalik teha annetusi:

sa Tartu Kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo Pank 334408570002
Märksõna: vaneMuise fOnD

vanemuise fond tänab: 
Olga aasavit, Mart avarmaad, alar Kroodot, Kalev Kaset, Mati Kermast, eero Timmermanni, 

Tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as GiGa on vanemuise sümfooniaorkestri Kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tartus ametlik hotellipartner Tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner
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sada aastat kogukonda tuhandeaastases külas
Kokku kirjutatud liidi sillaotsa raamatute, Kalju pere (sonja, Olli, Helgi) mälestuste, 
Margus Timmo meenutuste, aare Hõrna mõtiskluste, väino järve vigurijuttude ja 
Obinitsa muuseumi korjatud mälestuste ja ajalehtede ning külajuttude järgi. 
On väljajäetut ja juurdelisatut. nii see vist oligi. 

„Mis võib kedagi praegusel ajal meie Kalju pere loost üldse huvitada? Kui me noored 
olime, siis küll – 5 neiut oli majas, ikka tunti huvi, mis neist saab ja…” 
(Olli Kalju (95) jutuajamisest Evariga – Kasaku Vasso tütrepojaga, 
2014. aastal Londonis).

sada aastat kogokunda tuhandõaastadsõh küläh
Kokko kirotõt sillaotsa liidi raamatidõ, Kalju perre (sonja, Olli, Helgi) mälestüste, 
Timmo Margusõ meenutustõ, Hõrna aare märgotustõ, järve väino vigurijuttõ ni 
Obinitsa muuseumi kor´at mälestüste ja aolehti ni küläjuttõ perrä. Om välläjätetüt, om 
manopantut. nii tä vaest oll´gi.

„Mis või kedägi täämbädsel aol tuust mi Kalju perre luust ültse huvtada’? Ku mi noorõ’ 
olli, sis külh – 5 näiot majah, õks tunti huvvi, mis näist saa ja...“ 
(Kalju Olli (95) jutuajamisõst Evariga, Kasaku Vass´o tütrepujaga, 2014. aastal 
Londonih).



vanemuine.ee


