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Sissejuhatus
1985. aasta märkis Nõukogude Liidus muutuste aja algust. Leonid Brežnevi võimulolekuga
alanud stagnatsioon ning vanema põlvkonna juhtide Juri Andropovi ja Konstantin
Tšernenko gerontokraatia andsid teed Mihhail Gorbatšovi reformidele. Lisaks NLKP
tähtsamate organite mitme liikme väljavahetamisele kuulutati Gorbatšovi eestvedamisel
välja kaks peamist poliitilist uuendust: perestroika, millega loodeti elavdada nõukogude
majanduselu, ning glasnost, millega lubati kodanikele salastatuse vähendamist, suuremat
avatust ja laiemat sõnavabadust. Samal ajal paranesid Nõukogude Liidu ja lääneriikide
vahelised suhted, mis oli osaliselt tingitud Nõukogude Liidu lõplikust allajäämisest
võidurelvastumises USA-ga.
Kuigi Gorbatšov lootis uuendusi kõrgemalt poolt juhtida ning nõnda Nõukogude Liitu
koos hoida, algasid vastupidised arengud. Ühiskondlikus arutelus kerkisid esile kriitika
senise üheparteilise võimu pihta, kasin majanduslik olukord ning rahvusküsimus.
Eestis sai poliitilise aktiivsuse kasv alguse 1987. aasta kevadel „fosforiidisõja“ ehk
üldise protestilainega Kirde-Eestisse kavandatud fosforiidikaevanduse vastu. Järgnenud
sündmuste käigus siirdus põhirõhk murelt keskkonna pärast Eesti okupeerimise aluseks
olnud Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolli avalikustamisele. 1987. aasta sügisel
avaldati Isemajandava Eesti programm ning esimese üle-eestilise massiorganisatsioonina
alustas tegevust Eesti Muinsuskaitse Selts.
1988. aastal leidis aset mitu senise poliitilise korra suhtes kriitilist ja märgilist sündmust:
loomeliitude ühine koosolek, Eestimaa Rahvarinde sünd ja laulev revolutsioon. Avalikult
hakati nõudma kas Nõukogude Liidu koosseisus olevat autonoomset Eesti NSV-d või
riikliku iseseisvuse taastamist. 16. novembril võttis ENSV Ülemnõukogu vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest, 7. detsembril tunnistati põhiseadusmuudatusega
riigikeeleks eesti keel ning see otsus kinnitati 18. jaanuaril 1989 vastu võetud keeleseadusega. Vaatamata nõukogudemeelse interrinde meeleavaldustele läks Eesti NSV 1989.
aasta kevadel üle isemajandamisele. 23. augustil 1989 näitasid Balti riigid oma ühtsust
ja iseseisvuspüüdeid Balti ketiga. Aasta lõpuks oli selge, et ainsaks eesmärgiks oli saanud
iseseisev Eesti Vabariik.
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Hirvepargi ja Tammsaare pargi meeleavaldused
15. augustil 1987. aastal moodustasid Tiit Madisson, Lagle Parek ja teised endised
poliitvangid Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG), mille
eesmärk oli avalikustada 23. augustil 1939 sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt ja selle salaprotokollid. Pakti sõlmimise aastapäeval, 23. augustil korraldas MRP-AEG Tallinnas rahvakoosoleku, mis kulges Raekoja platsilt Hirveparki, kus peeti hulgaliselt kõnesid ning millel
osales tuhandeid inimesi. Esimene suurem Nõukogude Liidu vastane meeleavaldus mõisteti
Eesti NSV meedias hukka: korraldajaid süüdistati provokatsioonis ja ajaloo moonutamises.
Järgmisel aastal leidis aga Tammsaare pargis aset hulk rahvakogunemisi, millega tähistati
Eesti Vabariigi aastapäeva, mälestati küüditatuid ning protesteeriti Nõukogude okupatsiooni
vastu.
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Lagle (1941): Me korraldasime Hirvepargi miitingu. Kõik algas sellest, et tulin mina vanglast,
tuleb vanglast ka minu õepoeg Heiki Ahonen ja natuke aega varem oli saanud vabaks Tiit
Madisson. Jalutame Pärnus piki randa ja arutame, et me ei saa ju niiviisi, käed taskus, istuda.
Peab midagi ette võtma, aga mis vormis ja kuidas? Tiit ütles, et teeme Helsingi grupi, sellise,
nagu tegid lätlased. Mina vastasin, et see on täiesti ajast ja arust! Täna peab midagi muud
tegema. Leidsime sellise lahenduse, et läheme juriidilist teed pidi ja hakkame võitlema selle
eest, et avalikustataks Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid. Aasta oli 1987, kuud ei
mäleta, aga oli siiski juba roheline. Sealt see Hirvepark tuligi.

◆◆◆

Leida (1937): Seal Hirvepargis toimus kõnekoosolek. Oli selline tunne, et kuidas nad
julgevad niimoodi vene ajal rääkida. Kuidas nad julgevad Eesti lipud välja tuua? See oli
omamoodi rõõm, aga ka hirm nende inimeste pärast. Mis nüüd saab nendest?

◆◆◆

Igor (1958): Augustikuus olime Rujaga Venemaa-tuuril Kislovodskis. Meil oli 24. augustil
kohalike funktsionääride seas kontsert. Ma ei saanud aru, miks meid nii imelikult vaadatakse.
Üks sealse filharmoonia tegelane tuli minu käest küsima, mis meil seal Eestis toimub. Ma
vaatasin talle lolli näoga otsa: „Mis meil siis toimub? Me oleme siin Kislovodskis sama targad
kui teie. Räägi siis, mina ei ole midagi kuulnud. Meil on parematki teha, kui peale kontserti
hotellitoas „Vremjat“ vaadata.“ Tuli välja, et uudistes serveeriti Hirvepargi üritust kui fašistide
mässukatset. See oli vene inimesele dramaatiliselt üle võõbatud.
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Hirvepargi miiting 23. augustil 1987. a [Eesti Rahva Muuseum ]
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Tõnis (1948): Sündmused hakkasid kerima 1987. aastal: koosolek Hirvepargis, lipud tulid
välja Tartus ja Võrus. Endel Jõgi ütles ükskord: „Poisid, tahate, veame kihla, ma sõidan
hobusega Toompeale?“ Kujuta ette, ta tegigi seda! Nägin oma silmaga pealt, kuidas ta
ratsutas hobuse seljas valge keebi ja sinimustvalge lipuga üles Toompeale. See oli vapustav,
nagu ilmutus! Kuigi ma teadsin, et tal on selline plaan, sattusin sellele juhuslikult peale.
◆◆◆
Lagle (1941): 1988. aastal tahtsime Tammsaare pargis tähistada küüditamise aastapäeva.
Tavaliselt hoidis KGB mind niikaua kinni, kui mõni üritus toimus, aga ega nad ei teinud
mulle midagi. Elasin sel ajal Tartus ja üks volgasakslane oli nõus mind Tallinna viima. Ütlesin,
et päev varem peab välja sõitma, hiljaks jääda ei või ja minu maja juurest startida ei tohi. Tulin
siis kokkulepitud ajal kokkulepitud maja trepist alla ja nägin, et kahel pool seisavad KGB
masinad. Algas tagaajamine ja tundus, et neist sabadest me lahti ei saa. Plaanisime Jõhvis
ööbida ja hommikul linna kihutada. Umbes kolmkümmend kilomeetrit Tartust väljas ütlesin,
et sellel ei ole mõtet, keerame tagasi. Sõitsime siis minu kodu ette ning sealt teist teed pidi
Jõhvi, linnas raputasime nad maha. Jõhvis hüppasin auto pealt maha, suur karvamüts peas, et
keegi ei saaks aru, et see olen mina. Järgmisel päeval jõudsin õigeks ajaks Tammsaare parki.
◆◆◆
Stalinismiohvrite mälestusmiiting Tammsaare pargis 14. juunil 1988. a [Rahvusarhiiv]

Vello (1954): Esimest korda nägin ma sinimustvalget Tallinnas Lagle Pareki käes Tammsaare
pargis. Kui all enam rääkida ei saanud ja muusika tõmmati peale, vedasin miitingu üle
trammitee Viru tornide juurde Musumäele. Siis tuli KGB ja viis Pareki ära. Mõtlesin, et
järgmisena tullakse minu järele. Paari noore mehega juhatasime rahva Hirveparki. Raekoja
võlvide alt pidas veel Tiit Madisson kõne. Mõtlesime veel, et pagan, ei tea, millega see asi
lõpeb. Õnneks läksid inimesed laiali ja miilitsad meile kallale ei tulnud.
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Enn (1938): 1988. aasta 17. oktoobril saabusin oma kolmandalt vangistuselt tagasi
kodumaale. Jõudsin varahommikul Tartu raudteejaama. Mulle vastu tulnud inimestel
oli palju rahvuslippe. Mulle kingiti mitu laualippu ja üks suur sinimustvalge lipp koos
kokkupandava varrega. Veel kingiti käsitsi õmmeldud pikk sinimustvalge lint. Isegi minu
klassijuhataja Lembit Sulbi oli tulnud mind vastu võtma.. Seal oli ka Harri Henn suure sinimustvalge lipuga. Henn ütles: „Enn, hakkame nüüd Kaitseliitu taastama.“ Mina vastasin, et
hakkame muidugi, ja hakkasimegi. Praegu olen ma Kaitseliidu auliige. Pärast raudteejaamas
toimunud vastuvõttu sõitsime minu kodust autodega Tallinnasse piketi lõpetamisele.
Draamateatri juures ju nõuti Enn Tarto ja Sivert Žoldini vabastamist. Sealt liikusime A. H.
Tammsaare monumendi juurde, kus toimus piketi lõpetamine. Draamateatri eest Tammsaare
monumendini kandsid inimesed mind õlgadel. Mul oli üle õla hommikul Tartus kingitud
sinimustvalge lint. See lint on praegu Tartus KGB kongide muuseumis aadressil Riia 15b. Ma
mäletan ja vaatan nüüd fotodelt, et inimesed olid rõõmsad. Nad uskusid Eestisse.

◆◆◆

Anti (1971): Tammsaare pargi meeleavaldus oli nõukogude võimu üks viimaseid ohkeid.
Gümnaasiumikaaslastega valmistasime selle kogunemise puhul sinimustvalgeid kleepse.
Näiteks mul oli üks kleeps koti peale kleebitud. Pargis valitses sünge õhkkond, kogu plats
oli rahvarühmi täis. Oht, et sõjavägi ründab, oli suur. Hiljem jagati Musumäel hõlma alt ka
väikseid sinimustvalgeid lippe.
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Rahvas teel Tammsaare parki stalinismiohvrite mälestusmiitingule [Rahvusarhiiv]
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