
PATAREI VANGLA TALLINNAS 
RÄÄGIB OMA AJALOOST JA  
XX SAJANDI ÕPPETUNDIDEST
Külasta näituseala  
alates mai keskpaigast.

25. märtsil möödub 
70 aastat märtsi
küüditamisest. 

Nõukogude Liidu võimud 
viisid vägivaldselt Siberisse 
üle 22 000 Eesti inimese. 

Meenutame ja näitame 
valmidust seista vabaduse 
eest, et niisugused 
kuriteod ei korduks.

Kell 16 mälestustseremoonia Eesti 
kommunismiohvrite memoriaalil 
Maarjamäel. Memoriaali 
mälestusteekonnal kõlab 
keskpäevast õhtuni Arvo Pärdi 
teos «Spiegel im Spiegel». Olete 
teretulnud mälestama ohvreid 
lillede, pärgade ja küünaldega. 

Algusega kell 18 küünalde 
süütamine Tallinnas Vabaduse 
väljakul, Tartus Raekoja platsil, 
Pärnus Iseseisvuse väljakul ja 
Narvas Raekoja platsil.

Mälestuspäeva õhtul värvub 
totalitaarsete režiimide 
kuritegude üks sümbol – Patarei 
vangla – mere poolt punaseks.
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L
oetud nädalate pärast 
avab Eesti Mälu Insti-
tuut Patarei linnahal-
lipoolses tiivas 1200 
m2 näituseala (tule-

vane muuseum hõlmab 5000 
m2). Tutvustatakse Patarei aja-
lugu alates merekindluse aega-
dest ning räägitakse detailsemalt 
kommunistliku terrori ohvrite 
saatusest. 

Koos välispartneritega käib 
näituseala rahvusvahelise osa 
«Kommunism ja terror» loomi-
ne, mis kõneleb kommunistli-
kust ideoloogiast ja selle sünni-
tatud režiimidest nii Eestis kui 
terves maailmas. Miks? Ikka sel-
leks, et avardada inimeste maail-
mapilti ja teadmisi ideoloogiast, 
mille pealesunnitud rakendami-
ne on jätnud sügavad armid nii 
meie kui paljude teiste rahvaste 
minevikku.

See on suurepärane võima-

lus vahendada jõhkrat hoiatavat 
kogemust vabaduse hävitamisest 
kaunisõnalise utoopia nimel ka 
rahvastele, kelle enda ajaloos see 
puudub. Loodetavasti paneb näi-
tus külastaja mõistma, millist tä-
naseni ulatuvat mõju kommu-
nistlikud eksperimendid avalda-
sid. Teiste maade kogemusi kaa-
sav lähenemine aitab usutavasti 
kaasa, et Patareist saab juba tä-
navu suvel üks pealinna turis-
mikohti, mis elavdab piirkonda.

Näitusealaks ja edaspidi 
muuseumiks sobib enim Pata-
rei idatiib, kus vanglasisustus on 
säilinud kõige paremini. Kuna-
gised kongid, pesuruumid, ük-
sikkambrid, jaotuspunkt, foto-
labor ja läbivaatusruumid ning 
valvekoerte kuutidega äärista-
tud jalutusboksid õues räägivad 
enda eest ise ja on näituseala 
olulised teemapunktid. Vangide 
magamislavatsid, kus ühes kon-

gis külg-külje kõrval üritasid eel-
uurimisel napiks jäävas öös sõ-
ba silmale saada ligi 40 inimest 
korraga, on minevikusaadikud, 
mis kujustavad kunagisi elutin-
gimusi. 

Kunagises fotolaboris saab 
igaüks astuda kinnipeetu jalajäl-
gedesse ja tajuda, kuidas oli seis-
ta objektiivi ees, teadmata, mida 
tulevik toob. See paik on täide-
tud inimeste hirmude, kurbuse 
ja lootusetusega, kuid ka vaimu-
tugevuse, vabaduseiha ja usuga.

Kõige mõjusam koht on ma-
halaskmisruum, mida näitame 
just sellisena, nagu see on säili-
nud. Need emotsionaalselt lae-
tud paigad on tänu näitusele ja 
kavandatavale muuseumile hoi-
tud ja kaitstud. 

Praegu käivitub vabariigi 
valitsuse otsusel Patarei müü-
giprotsess. Riigi Kinnisvara AS 
on sõlminud justiitsministee-

riumiga lepingu, mille kohaselt 
tulevasel arendajal on kohustus 
muuseumipinnad restaureerida 
ja anda muuseumi kasutusse. 
Alaline muuseum püsinäituse-
ga valmib küll alles aastate pä-

rast koos Patarei kompleksi väl-
jaarendamisega, kuid nüüd ava-
tav näituseala jääb avatuks uue 
muuseumi ehitustööde alguse-
ni. Olete Patareisse oodatud ala-
tes mai keskpaigast. Võtke sõb-

rad, pereliikmed, kolleegid ja 
Eestit külastavad välismaa sõb-
rad kaasa.

Martin Andreller, 
Eesti Mälu Instituudi teadur-kuraator

Loodava Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse 
eesmärk on parandada totalitaarsete režiimide kuritegusid uurides ja teadvustades 
ühiskonna ajalooteadlikkust rahvusvaheliselt. Just ajalooteadlikkus ja vabaduse hapruse 
mõistmine teenivad tulevikku, kus uued põlvkonnad ei pea läbima sama piinarikast 
teekonda nagu eelkäijad 20. sajandil.

M
uuseumis saab 
mälestada ja 
mõtiskleda, õp-
pida tundma lu-
gusid ja fakte nii 

Eestist kui ka mujalt maailmast, 
tutvuda Tallinna mereäärse ala 
ühe põnevaima looga – igaüks 
leiab selles väärtust. Patarei 
hoone eriline atmosfäär ja 
ehtsus loovad selleks head 
eeldused. 

Suurt huvi ja potentsiaali 

näitab seegi, et Eesti Mälu Ins-
tituudil on õnnestunud projekti 
ümber luua rahvusvaheline toe-
tusgrupp ning viia läbi edukas 
ideekonkurss, millele laekus 13 
tööd üheksast riigist. Põhipart-
neritena panustavad projekti 
Saksamaa, Poola, Läti ja Leedu 
juhtivad mäluasutused. 

Kuigi Patareile on läbi 
aastate pakutud mitut kasutus-
viisi, tuleb meeles pidada, et nii 
Nõukogude Liidu kommunistlik 

(1940–1941, 1944–1991) kui ka 
hitlerliku Saksamaa natsio-
naalsotsialistlik (1941–1944) 
režiim kasutasid hoonet repres-
sioonide tugipunktina. Sestap 
on igati õigustatud, et ühes 
osas uuenevast Patareist saab 
korralikult kajastatud oluline 
minevikupärand.

Idee rajada Patarei vanglasse 
muuseum kõlas esmakordselt 
1989. aastal Eesti Kultuurifondi 
ühiskondlikus toimkonnas. 

Saja-aastasel Eestil on mo-
raalne kohustus see nüüd ära 
teha. Tegu saab olema esimese 
kommunistlike režiimide kuri-
tegusid ulatuslikult käsitleva 
rahvusvahelise muuseumiga 
maailmas, mis peab aitama 
kaasa maailmatasemel teadus- 
ja haridustööle ses valdkonnas.

Pea igas totalitaarse režiimi 
poolt allutatud riigis on muu-
seumid seal, kus režiim piinas, 
vangistas, alandas, tappis. 

Patarei on see koht Eestis. Ent 
Patarei lugu on sümboolselt osa 
kümnete rahvaste 20. sajandi 
valusast ajalookogemusest. 
Täidame muuseumiga lünga – 

paneme kommunistlike režiimi-
de terrori üle elanud rahvaste 
lood suhtlema ja külastajaid 
kõnetama. Teeme seda tuleviku 
nimel. 

Monumentaalne Patarei avab 
mai keskel uksed

Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja 
teaduskeskus – tulevikku vaatav haridus- ja teadusasutus

Rahvusvaheline toetusgrupp 
 

Allkirja muuseumi ja teaduskeskuse toetuseks on paljude teiste 
hulgas andnud Inimõiguste fondi juht Garry Kasparov, Avatud 
Venemaa liikumise asejuht Vladimir Kara-Murza, Soome ja Ees-
ti kirjanik ja publitsist Sofi Oksanen, Briti ajakirjanik Edward 
Lucas, USA ajaloolane ja publitsist Anne Applebaum, Ukraina 
Rahvusliku Mälu instituudi direktor Volodõmõr Viatrovõtš, 
Moldova Riikliku Ülikooli Totalitarismi Uuringute keskuse 
juht prof Igor Caşu, Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik, 
Holodmori Ohvrite memoriaalmuuseum (Ukraina).

Patarei näituseala 
külastamine 

Tavapilet 5 eurot
Sooduspilet (õpilased, tuden-
gid, pensionärid, õpetajad)  
3 eurot
Tasuta külastus: represseeri-
tud, muuseumitöötajad
Näituseala saab külastada  
alates 15. maist 2019.  
Juunis, juulis ja augustis  
avatud iga päev kl 10–18.
Mais, septembris, oktoob-
ris (või kuni ilm lubab) avatud 
T–P kl 10–18.
Lisainfo: info@mnemosyne.ee

Pikalt kasutuseta seisnud Patarei merekindlus ja hilisem vangla Tallinnas leiab rakenduse, mis väärtustab hoone 20. sajandil juurdunud 
tähendust mälestuspaigana. Lähiaastatel rajatakse sinna Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja teaduskeskus. Ent 
juba tänavu mais avatakse osa hoonest rahvale – sinna tuleb näituseala, mis puudutab mõnevõrra tulevase muuseumi temaatikat ning 
võimaldab tundma õppida Patarei enda saatust.
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Raul Rebane,
kommunikatsiooniekspert,  
Eesti Mälu Instituudi nõukogu liige

Väidetakse, et kommunistliku 
ja natsionaalsotsialistliku re
žiimide kuriteod kustuvad 
mälust, sest sündmuste tun
nistajaid on iga aastaga aina 
vähem. Kuidas tuleb käsitle
da totalitarismi kogemust, et 
see püsiks õppetunnina meie 
teadvuses?

Rahvuslike psühhotraumade 
unustamine on nende kordu-
mise eeldus. Holokaust juutidel, 
Armeenia genotsiid, holodomor 
Ukrainas ja küüditamine 
Baltikumis ei saa ega tohi 
avalikust tajust kaduda ega 
kaogi. Meenutamise vormid ja 
intensiivsus muutuvad, valu 
jääb. 

Prantsuse ajaloolased on 
kommunismi mustas raama
tus kirjutanud, et kommu
nistlikule ideele rajatud režii
mid tapsid üle maailma ligi 
100 miljonit inimest. Lääne
maailma ühiskondades an
takse aga kommunismile en
diselt vastukäivaid hinnan
guid. Kas see on suur prob
leem? Kas on realistlik jõuda 
ühise mälestamiskultuurini, 

INTERVJUU

Raul Rebane: totalitaarsus pole 
kadunud ja ohud on jäänud

Aitame viia punaterrori 
ohvriks langenud pereisa 
sõnumi ta lähedasteni 

Mida teeb Eesti Mälu Instituut?

1941. aastal arreteeriti pu-
naterrori käigus üks Ees-
ti pereisa ning saadeti Pa-
tareist edasi Norilskisse. 
Laagri laatsaretis andis su-
rev mees kaasvangile pilti-
del oleva karbikese ning pa-
lus selle laagrist välja toi-
metada. Võime eeldada, et 
tal oli väike lootus, et sõ-
num jõuab ta pereliikmete-
ni. See soov ei ole veel täitunud ning täna on karbike jõud-
nud Venemaale Peterburi ühingusse Memorial ja ootab meie 
abi, et jõuda pereliikmeteni.

Laeka kaanele on eeldatavasti lõigatud arreteeritu auto-
portree ning monogramm (MA?). Portree all võib olla eesni-
mi Mart ning karbi teistele külgedele on lõigatud nimed Lin-
da, Leida ja Juki, kes võiksid olla pereliikmed. 

Kui teate perekonda, kelle nimed sobivad karbil olevate-
ga ning kelle pereisa arreteeriti 1941. aastal, siis palun võtke 
ühendust Eesti Mälu Instituudiga. Püüame koos jõuda sel-
gusele, kellele kuulub pildil olev karbike.

Eesti Mälu Instituut koondab 
20-aastast kogemust 20. sajan-
di totalitaarsete ideoloogiate ja 
režiimide uurimisel. Instituudi 
põhitegevust toetab Eesti riik. 
 
Meie peamised töösuunad:
Teaduslik uurimistöö on olu-
line osa instituudi tööst, mis 
loob meie teadmiste baasi, 
kompetentsi teiste töövald-
kondade edukaks arendami-
seks. Akadeemilised uurimu-
sed loovad tõsiseltvõetava alu-
se ka kergemale lugemisvarale, 
ajalooalasele haridus- ja teavi-
tustööle, suulise ajaloo kogumi-
sele videoportaali, muuseumide 
näitustele ning ohvrite andme-
baasiga töötamisele.
 
Rahvusvahelise Kommunis-
miohvrite Mälestusmuuseu-
mi ja teaduskeskuse rajami-
ne koos välispartneritega Pa-
tarei vanglasse Tallinnas. Mais 
2019 avatav näituseala «Kom-
munism ja terror» on muuseu-
mi alge. 

 
Kohalik ja rahvusvahelise 
haridus- ja teavitustöö, mille-
ga koos korraldame arvukate 
partneritega lähiajaloo ja eriti 
totalitarismikogemuse mõtes-
tamise konverentse, koolitusi, 
seminare ja teavituskampaa-
niaid rahvusvahelisele ja Eesti 
publikule, aga ka eraldi noor-
tele. Osaleme missiooni piires 
avalikus diskussioonis. Selle 
kaudu muutub instituudi töö 
inimestele nähtavaks ning an-
nab ühiskonnale lisaväärtust. 

«Rahvuslike 
psühhotraumade 
unustamine on nende 
kordumise eeldus.»

kus totalitaarsete režiimide 
ohvreid omavahel ei kaaluta, 
vaid mälestatakse võrdselt?

Meie siin oleme kogu aeg 
imestanud, et kuidas nii, 
ühed kuriteod läänemaailmas 
tunduvad suuremad, teised 
väiksemad. Aga sellel on ka 
oma põhjus. Paljudel riikidel 
ju puudub otsene kommu-
nismiideoloogia kogemus 
ja vaenlase kujund on fašist 
ja NSVL oli liitlane fašismi 
võitmisel. Tulebki vaadata, et 
mis riikides oli dominantne 
vaenlane fašism, kus kom-
munism, kus mõlemad. Meie 
kuulume vähemusse, ehk 
saanud kannatada mõlemalt 
poolt. Ainuke vahend on siin 
selgitamine ja mälu hoidmine, 
ka Patarei muuseumi loomine. 
Inimsusevastastes kuritegudes 
ei tohi lubada mõtteviisi, et 
«Kes vana asja meelde tuletab, 
selle silm peast välja». Seda 
paljud tahaksid, aga ei tohi. 

Vabaduseta elamine XX sa
jandil kujundas Eesti väär
tuspilti. Kas ajaloo õppetun
didest valjusti ja rahvusva
heliselt rääkida ning seeläbi 
vabadust ohustavatele tren
didele vastu seista võiks olla 
osa Eesti missioonist? 

Meie tunnetame kiiremini ja 
valusamalt, mida tähendab 
vabaduse kaotamine. Mu ema 
kirjeldas 1939. aastat ja ütles, 
et hirmu ei olnud, see kaob 
kiiresti. Hetkega oli vabadus 
kadunud ja hirm tagasi. Selles 
on meie kogemuse väärtuslik-
kus. Seda on paljudele raske 
selgitada, sest inimesed ei taju 
olukorra muutust või ei taha 
tajuda. Võib selgitada, et tota-
litaarsus pole kadunud ja ohud 
on jäänud. See pole lihtne, sest 
ka meil arvavad paljud, et on 
igavene rahuaeg. 

Patarei vanglasse Tallinnas 
on otsustatud rajada Rah
vusvaheline Kommunismi
ohvrite Mälestusmuuseum ja 
teaduskeskus, et uurida ja 
kajastada kommunistlike re
žiimide kuritegusid ja kom
munistlikku ideoloogiat üle
maailmselt. Kas selleks asu
tuseks on kodus ja mujal 
nõudlust?

Anneta! 
 
Teie rahalise panuse toel suudab Eesti Mälu Insti-
tuut uurida ja talletada lähiajalugu ning tõsta ühis-
konna teadlikkust veel paremini. Kui soovite anne-
tada mõne töövaldkonna heaks spetsiaalselt (näi-
tuse ja muuseumi arendamine Patareis, kommunis-
miohvrite e-memoriaali uurimis- ja arendustöö, aja-
looalane teavitus- ja haridustöö, intervjuude salves-
tamine suulise ajaloo portaali Kogu Me Lugu jaoks) 
siis palun märkige see pangamakse selgitusse või 
saatke lisainfona meile e-postiga: info@mnemosy-
ne.ee.

Konto andmed:
Nimi: Eesti Mälu Instituut
Swedbank: EE422200221039992298
BIC: HABAEE2X
Swedbank AS: Liivalaia 8, 15040 Tallinn

Eesti kommunismiohvri-
te e-memoriaali haldami-
ne ja arendamine ning füü-
silise memoriaaliga seotud 
teavitus. 2018. aasta augus-
tis Maarjamäel avatud Eesti 
kommunismiohvrite memo-
riaal on pühendatud kõigi-
le Nõukogude Liidu kommu-
nistliku režiimi all kannata-
nud Eesti inimestele. Mäles-
tusseinal on tuhandete mõr-
vatute, vangistuses või sun-
dasumisel hukkunute nimed, 
kelle matmispaik ei ole ena-
masti teada – see on sümbool-
ne hauatähis. Memoriaal ei ole 
ainult isikliku leina ja mäles-
tuste paik, vaid on rajatud 
sooviga, et see kujuneks aja-
loohariduse andmise ja ühise 
mälestamise paigaks. Püüame 
memoriaali sõnumit levitada 
võimalikult kaugele. 

Töö memoriaaliga ei lõppe-
nud selle avamisega. Maarja-
mäel kõrguvate mälestussein-
te ja helge koduaia kõrval kü-
lastavad inimesed internetis e-
memoriaali (www.memoriaal.
ee), kus on võimalik tutvuda 
märksa suurema hulga inimes-
te andmetega.

 
Eesti Mälu Instituut jätkab 
ohvrite andmete kogumist ja 
täpsustamist. Juba 25. märtsil 
märtsiküüditamise mälestus-
päeva tseremoonial avatakse 
memoriaali esimesed neli lisa-
tahvlit 200 ohvri nimega. Järg-
mised lisatahvlid avatakse vas-
tavalt uute nimede lisandumi-
sele. 

Kutsume inimesi külastama 
memoriaali Maarjamäel ning 
tutvuma e-memoriaalis oma 
pereliikmete ja tuttavate and-
metega. Kui leiate infot, mis 
teie teadmise kohaselt on eks-
lik või on teil olulist lisainfot, 
võtke meiega julgelt ühendust 
andmebaasi tagasiside lingi 
kaudu või kirjutades aadressi-
le memoriaal@mnemosyne.ee.

 
Kogu Me Lugu suulise ajaloo-
portaali kogutakse 20. sajandi 

totalitaarsete režiimide tingi-
mustes elanud või nende eest 
põgenenud inimeste ja nende 
sugulaste mälestusi. 

Videolood salvestatakse, va-
rustatakse märksõnadega ja te-
hakse kättesaadavaks portaalis 
www.kogumelugu.ee. 

”

Selle mõte ongi vähendada mu-
resid, mida kirjeldasin. Nõudlus 
pole õige sõna. Iga rahvas 
peab oma suuri kogemusi 
talletama ja teistele selgitama. 
Proovige juutidele selgitada, et 
unustage holokaust, sellest on 
nüüd tükk aega möödas. See 
on nende kohutav kogemus ja 
hirmutav õppetund kõigile ja 
meenutamine paneb sügavalt 
mõtlema ka neid, kellel seost ei 
ole. Nõudlust ehk ei olnud ka 
Maarjamäe memoriaali jaoks, 
aga vaadake, mis nüüd toimub. 
See on Eesti kõige olulisemaid 
maamärke. 

Nooremad ei tunne, et nende 
elustiil, mis tugineb isikuva
badustele ja õigustele, on 
praegu ohus. Jutud ajaloo 
rasketest õppetundidest ei 
leia tihti vastuvõttu. Kas 
peaks taas leiutama viisi 
oma ohvreid ja vabaduse 
eest seisnuid mälestada? 

See ei ole alati ratsionaalne 
info, vaid enamikel juhtudel 
kultuuriline ja kunstiline. Iga 
aeg leiab inimesed ja meetodid, 
kuidas sellistest asjadest rääki-
da. Seda ette öelda on võimatu. 
Kui ei unustata, siis kunst leiab 
tee, leiab memoriaali, muuseu-
mi või «Seltsimees lapse».
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Ilmub 1949. aasta märtsiküüditamisele 
pühendatud kogumik

Huvitavaid fakte 
Patarei kohta

Operatsiooni «Priboi» materjalid.

• Patarei on Eestis ja lähipiirkonnas üks 
suurimaid terviklikult säilinud klassit-
sistliku arhitektuuriga hooneansambleid. 
Kompleks on ehitismälestisena riigi 
muinsuskaitse all, netopindala on 17 000 
ruutmeetrit.

• Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisat-
sioon Europa Nostra ja Euroopa Investee-
rimispanga Instituut on nimetanud Pata-
rei merekindluse Euroopa enimohustatud 
mälestiste hulka kuuluvaks. 

• Eesti kuulus 1918. aastani Vene keisririigi 
koosseisu ning Patarei kompleks rajati 
19. sajandi keskel merekindlusena kui 
osa Venemaa pealinna Peterburi 
kaitsesüsteemist. Sõjatehnika arengu 
tõttu kustutati valminud kompleks peagi 
kindluste nimekirjast. 1864. aastast sai 
Patareist sõjaväekasarmu linnak.

• 1918. aastal loodud iseseisev Eesti Vabariik 
võttis senise kasarmu 1920. aastal 
kasutusse riigi keskvanglana, kuna 1917. 
aasta mässuliste sündmuste ajal olid 
kaks Tallinna vanglat põlenud ega olnud 
kasutatavad. 

• 1940.–1991. oli Patarei kompleks Eestit 
okupeerinud Nõukogude Liidu (1940–1941; 
1944–1991) ja Natsi-Saksamaa (1941–1944) 
julgeolekuasutuste kinnipidamisasutus. 
Kriminaalkurjategijate kõrval hoiti seal 
ka mõlema totalitaarse režiimi poliitilisi 
vastaseid. Patareist kujunes Eestis üks 
poliitilise terrori peamisi sümbolobjekte.

• Patarei (keskvangla) koos teiste Eesti 
kinnipidamiskohtadega allutati 1940. aasta 
suvel NSV Liidu NKVD kohaliku allasutu-
se Eesti NSV NKVD vanglate osakonnale 
ja paranduslike tööde laagrite osakonnale.

• NKVD-le allutatud Patarei vanglast 
käisid enne surma või Gulagi saatmist 
läbi nii kõik Eesti vabariigi riigitegelased, 
sõjaväelased, politseiametnikud ja majan-
dustegelased kui ka teised, kes olid oma 
tegevuse tõttu Eesti vabariigis või poliiti-
liste tõekspidamiste pärast arreteeritud. 

• Tuntumad vangid: Eesti riigivanemad Jaan 
Tõnisson, Kaarel Eenpalu, Friedrich Karl 
Akel, Ants Piip; riigisekretär Karl Terras 
(1940–1941 NSV Liidu võimude poolt); 
hiljem Eesti üheks tuntumaks kirjanikuks 
saanud Jaan Kross (vangistatud süüdis-
tatuna rahvuslikus tegevuses 1944 Saksa 
võimude poolt, 1946 NSV Liidu võimude 
poolt), valitsusjuht Otto Tief (1944 NSV 
Liidu võimude poolt); metsavend, 
vabadusvõitleja Ants Kaljurand (1949–1951); 
vabadusvõitleja Enn Tarto (1956–1957, 
1962); vabadusvõitleja, hiljem siseminister 
Lagle Parek (1983–1984).

• 1941. aasta juunis algas sõda Nõukogude 
Liidu ja Natsi-Saksamaa vahel. Patarei 
vangla jäi Saksa julgeolekupolitsei ja 
SD süsteemi keskseks kinnipidamis-
kohaks kogu Saksa okupatsiooni vältel 
1941–1944. Patareis peeti kinni eelkõige 
Eesti elanikke, keda Saksa politsei- ja 
kohtuasutused süüdistasid poliitilistel 
ja rassilistel (eelkõige kohalikud juudid) 
põhjustel, aga ka teistes süütegudes 
(sõjamajandust kahjustav tegevus, 
spekulatsioon jne) ning ka kohalikke 
kriminaalkurjategijaid.

• Erandina toodi 1943. aastal Patareisse 
ajutiselt mõnikümmend Saksa ja Tšehhi 
juuti, kes ainsana olid ellu jäetud 1942. 
aasta sügisel Jägala laagrisse toodud 
rohkem kui 2000 inimesest – ülejäänud 
olid Kalevi-Liival mõrvatud. Peale selle 
tõid 1944. aasta mais Saksa võimud Prant-
susmaalt Tallinna vanglasse ligi 300 juuti, 
osa peaasjalikult Leetu suunatud konvoist 
nr 73. Neist umbes 40 pääses Eestist eluga 
ja viidi 1944. aasta hilissuvel Stutthofi 
koonduslaagrisse.

• 1944. aasta septembris vallutas Punaarmee 
Eesti ning jätkas vangla kasutamist  
NKVD repressioonide olulise tugipunkti-
na. Sinna paigutati tuhandeid poliitilistel 
põhjustel arreteerituid. Nõukogude võimu 
hilisperioodil moodustasid väiksema arvu 
poliitilistel põhjustel arreteeritute kõrval 
põhiosa kinnipeetavatest kriminaalkurja-
tegijad.

2019. aastal täitub 70 aastat 1949. aasta 
märtsiküüditamisest ehk operatsiooni 
«Priboi» (murdlaine) läbiviimisest, kus 
mõne päevaga võeti kinni ja deporteeriti 
Siberisse üle 20 000 eestlase. 

Eesti Mälu Instituut koostab sel puhul 
praegu kogumikku operatsiooni «Priboi» 
seni avaldamata dokumentidest, mis on 
tõlgitud eesti keelde ja põhjalikult kom-
menteeritud. Dokumentidele lisaks on 
kogumikus artiklid märtsiküüditamise 
kõige olulisematest aspektidest parima-
telt asjatundjatelt. 

Artiklites kajastatakse küüditamise 
tausta, ettevalmistamist, läbiviimist, 
olukorda asumisel ja Eestis pärast 
küüditamist, märtsiküüditamise kui 
rahvusvahelise kuriteo uurimist ning 
selle mäletamist ja mälestamist Eestis 
kaasaegseid uurimistulemusi silmas 
pidades ja lisades uut seni teadaolevale.


