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Mbnda Kassari koolist ja selle eelkiiijast

L Hariduse levikust Kassari saarel.
Koolihariduse andmineHiiumaal sai alguse 18. sajandil.Nii seekui ka varem
levinud
kodu6netus oli kiriku poolt organiseeritudja selle jarelvalve ning kontrolli
all. pastor kiiis
kord aastaskiilasidpidi taiskasvanuidja lapsi loetarnas.flpilaste *ulirt"
teadmiste kontrolli
nimetatikooli katsumiseks.
Kiriutuskoolid. s.t. koolid, kus k6igi teiste 6ppeainetekorval opetati ka kirjutamist,
tekkisid alles 19- sajandi keskpaiku. Esimene oli xardla vabrikukotl (asutatuJ
1830);
Emmaste Metsalauka (1856) ja Putkaste (1s58). K6ik teised vanemad kirjutuskoolid,
sealhulgasKassari, avati m6ni aastahiliem.
19. sajandi esimeselpoolel kujunes viilja nn. niihapiievakoolide v6rk. ptihaptieva
pealelOunail,m6nel pool ka neljapiieviti, kogunesid kohulik" nifu Upr.a
nif'u t"One lugedaja
laulda oskava talumehejuurde. Tema kontrollis laste lugemisoskusi(ema voki
vurina saatel
tuli laste lugeminevdi viihemalt veerimine selgeks6ppida, 6eldi
,,vokk 6petab lapselugema,,),
6petaskirikulaulu, piiblilugemistja katekismust,valmistadesnoori ette leeriopetuseks.
Ptihalepakihelkonnas,kuhu kuulus ka Kassari saar (Orjaku Prihalepakihelkonda
ega
Kassari m6isa alla ei kuulunud) olid eriti levinud ptihapiier.akoofidja seda just
energiliie
pastori (1822-T877) Aleksander von Stengbuschi(1796-1883) initsiatiivile. peaaegu
igas
lnilas oli kool. On teada,et kihelkonnasoli 1822. aastal3, 183l ja 1835 aastal ja
25
kaks
aastat hiljem kogun 37 kooli (!) (Koguteose ,,Lddnemaa,'eri osa
lg4r.
,,Hiiumaa,',
Kiisikirjas.).
Arvatavasti oli kihelkonnasesimesekskooliks Kassari. mis tootasjiirjepidevalt aastail
1803-1821' Hiljemalt 1808. aastast pidas seal koolmeistriametit Esiki.ilasi
Veo peeter
(arhiiviandmeilja Leo Tiigi teada Volli Miieumbaiale). 1975. a. tootas
ta Or;utus p
Vanamoisaskool, kuid 1807. aastalneed enamei eksisteerinud( L. Tiigi 17.III 1964kirjast
V. Mdeumbaiale).
Kohalike elanike suulistel andmetel dpetanuciKassari m6isasaksadoma toattidruku
Ann Metsa lugemaja kirjutama.Pealeabiellumistm6isa aidamees-valitseiaVillem Tamme
ehk rahvasuus tuntud Ilusa Villemisa tehtud talle kohusturtituir op.tuAu u-15 aastaseid
lailapoisse lugema ja kirjutama. Seda m6isniku armust sellepiirast, et kroonuteenistusse
minnes oskaksid noormehed niipalju kirjutada, et oma elust kodustele teateid saata. Ann
6petanudki poisse oma kodus ptihapiievapealel6unal,s.t. peale kirikuteenistust. Ta kuulanud
iile lugemistukidja kontrollinud kirjutamiseksantud ulesanded.Sellesptihaptievakooliskiiinud
ainult paar tridrukut, sest milleks naissoo esindajatelekirjutamist ,ra1a
lfassa.i koolijuhataja
Marta Kalju poolt 1960-1961aastalkogutud rahvamtilestused).
Miirkigem siinkohal, et K6ina kihelkonnasoli kirjutamine kuni 1860. aastatealguseni
rangelt keelatud, kuid A von Sengbuschsuhtus kirjutama dpetamissepooldavalt.
Samas
miirgib M. Kalju, et Opetasidveel ,,lugemismehed",
kes kaisid talvel kuladls. n-15 aastased
lapsedkilsutati kokku ktila tihte suuremassetalutarre, kus neile tiihti niiidati ja veerima 6petati.
Samuti lasti ptihakirja salme piihe tuupida. Leeriajaks pidid noored tundma viite peattikki,
piiblilugemist, katekismustja oskama lauluraamatustlaulda. On ktisitav. kas seeviimane
l6ik
Kassari kohta kaib, kuid iildiselt toimus lugema ja laulma dpetamine eelkirjeldatud
viisil.
Vaevalt kiill Ann Tamm kogu Kassari saare kahe suure ktila poeglapsi, riiai<imataOrjaku
lqilast,lugemadpetadaj6udis.
Kassaris olnud veel teinegi agar ,,naislugeja" - Sauna Liisu (M. Kalju, pilk
endisaegsetelekoolioludele. ,,N. Hiiumaa" 22. XI 1966). Toenaolit"lt oli Sauna Liisu
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Arhiivimaterjalid on L. Tiigil v6imaldanud
jalgida neli p6lve enneluuletajatja kolm pdlv
Priidu Underi vaarisa Simo Hans on on

M6nda Kassari koolist ja selle eelknijast

,,piihapiievakoolmeistriks"enne Ann Tamme. Siinkohal peab iitlema, et ei Hiiu saarel ega
kogu Eestiski pole tihtki teadet naiskoolmeistritest enne Esimest maailmas6da,mil paljud
mees6petajadv6eti nekrutiks, kellest paljud saadetirindele.Ka Kassari kool kaotas 1914.
aastal kooliiuhataia-6petaia Aleksander Loomsmanni (hiljem Loomets), kes alles piirast
SaksavandilaagrisistumistnaasisKassarissealles 1919.aastal.
2. Ifussari m6isa-(kiila-)kool 19. saiandil.
(ktila)
Kassari m6isa
koolimaja oli enne 186.2. aastat Miiekiila kdrtsiks (Maekiila
nimest kirjutasin kohalikus ajalehes ,,Fliiumaa" miirtsi algul 1994. aastal pealkirja ,,S6na
sekka" all egahakka sedasiinkohal kordama). Aastal 1800 avatud kdrts jtii tihtedel andmetel
1862. aastal(teise teate jdrgi 1860. aastal, kuid see ei pea ilmselt paika) kuivaks. Viimane
kdrtsmik oli Pasti Priidu isa Toomas Nittim. Pastis asus samuti k6rts, mis tootas veel
kiiesoleval sajandil.Pasti kuulus Aunaku (6unaku) karjam6isakoosseisuKassari m6isale.Ka
Aunakus t66tas aastail 1782-1800k6rts. Peale eelnimetatuteoli Kassarim6isal eri aegadel
veel seitsek6rtsi (!).
Kool (kirjakool) asutati kohaliku m6isniku Eduard Heinrich Aueust Stackelberei
(1806-1881)poolt 1863. aasta hilissiieisel (M6is oli tema valduseskuni 1882. aastani,mil
liiks piirandinaGeorg Ausust Artur Stackelgergile,kes elas aastail 1850-1908).Teatakse
riiiikida, et parun astunud selle sammu tiinu kohalikele kiilapoistele, kes teinud j6udehetkeil
,,paha m6isa rohuaidas". On muidugi ktisitav, kas just need juhtumid kooli asutamist
ajendasid, kuid v6isid sellele teataval mtitiral kaasa aidata. Umbes samal ajal said trihjaks
jiiiinud kdrtsihoonetest(Mtinsptie,Harju, Uhtri jt.) koolimajad.
Kassarisesimesekskoolmeistriks oli mdisa toapoissPriidu Bollmann. (Oli Heide
Gustav Bollmanniga vennaste pojad) Ta oskas lugeda ja kirjutada. Priidu oli tihtlasi ka
Kassari kabeli k6ster. Kdster-koolmeistri palk. 6igus tasuta kasutadaendisek6rtsmiku maid,
mida oli ainult paar tessatini(1 tessatin:l tiin : 10925m'). M6is andis oma metsastkoolile
ktittepuud. Ktilamehedvedasidneedtasuta kooli juurde. Koolimaja remont jai mdisa hooleks.
Esimene koolitalv.
Kool oli iiheksaklassiline (varasemal ajal on ka koolitoaks nimetatud) ja kolme
iaoskonnasa (klassiga).Koolis tuli kiiia kolm talve, neli piieva niidalas. l2-I5 aastasedlapsed
olid koolikohuslased,kuid esimesel,1863/64Oppeaastal
oli kooliskaimineveel vabatahtlik.
Poee- ia tiitarlansed keisid koolis vaheldumisi kaks piieva niidalas. Opetati
kirjutamist, lugemist (rehkendamistei 6petatud), laulmist, usu6petus(katekismust,piiblilood).
Koolil inventari kui niisugust polnud, kui mitte arvestada ,,koolipinki", milleks oli tiks vana
k6rtsi laudl EsimeselOppeaastalklis koolis umbes 15 poissija teist seejagutridrukut (muidugi
vaheldumisi),kuna klassiruum, endinek6rtsi peretubarohkem lapsi ei mahutanud.
Priidu Bollmann tootas koolis kuni 1865. aasta kevadeni. 18651666ppeaastalja
jiirgmise aastaesimeselpoolaastalkool ei todtanud, kuna polnud koolmeistrit. Alles 1867.
aasta alguses tuli Kiirdlast k6ster-koolmeistriks Tallinna elementaarkooli haridusega 18aastaneGustav Prantswelt (niisuguse kirjapildi annab A. Loomets). Perekonnanime6ige
kirjaviis on,,Prantsfeld" (saksakeelesFeld-pdld, nurm). Kiirdlas elanud Prantsfeldidestvanim
oli Jilri - vabrikukooli tiks esimesidpetajaid, kes on maetud Kiirdla kalmistule (v.t liihemalt
,,Kooli ajaloost"Knrdla KK almanahhnr. I ,,Atra seadus",Haapsalu,1964,Lk.4).
1867. aastasuvel ehitati endinek6strihoone koolimajaks.Kunagine k6rts nn. peretuba
jaotati vaheseinagakaheks.Klassiruumjai p6hja poole, l6unassekoolmeistri korter. Ehitati ka
ruum Kassari vallakohtu kantselei tarvis. kuna Kassari moodustas omaette m6isavalla. G.
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Prantsfeld oli tihtlasi ka vallakirjutaja.
Oppetod toimus 12-15 aastasteleneli korda niidalas.Reedeoli koolmeistri vallapdev,
kuna laupiievitikiiisid koolis l6-aastavanusednoored,kellel seisiseesleeriminek.Sedakooli
nimetativahe ehk iiirelkooliks.
Viitirib mdrkimist, et kOigile teistele ainetelelisaks 6petati ka rehkendamist.
Vallakirjutajale maksis vald 15 rbl. aastasja lisaks sellele raha tuledli (petrooliumi)
ostuks. K6stri palgaksoli maa, millele lisanduskoolmeistri toOtasunaendisek6rtsi maa niol.
G. Prantsfeld abiellus Kassari m6isa 6mbleja Madli Holmanniga. G. Prantsfeldtootas
5 aastatKassaris.
(Eelnev materjal pdhineb peamiseltkooli kauaaegsejuhataja AleksanderLoometsa, s.
Loomanni,miilestuskildudele
toetudes.)
Jiirgmisest koolmeistrist, Priidu Underist ja tema esivanematestpikemalt. Teeme
seda eesti kirjandus- ja keeleteadlaseKarl Mihkla ja Hiiumaa ajaloo tihe parema tundja Leo
Tiigi suu kaudu. Asi on seda viiiirt, kui arvestada,et Eesti viiljapaistva naisltiuriku isa- ja
emapoolsedesivanemadon pdlised Hiiumaa elanikud.
Arhiivimaterjalid on L Tiigil v6imaldanud Marie Underi isapoolsete esivanemate
saatustjiilgida neli p6lve enneluuletajatja kolm p6lve enneluuletaja isa Priidu Underit.
Priidu Underi vaarisa Simo Hans on on si.indinud11. aprill 1735. aastal K6ina
kihelkonnas Vaemla m6isa alla kuuluvas Viihe-Lelu ktilas. Tal oli viis poega ja tiks ttitar.
Suurest perest ei jaanud varsti aga palju jarele. 1788. aastal m6llanud epiteemiassesuri
peremeesiseja tiks poeg, mdisnik mriiis tihe poja teadmatakelleleja kuhu, kaks poegaja ttitar
pandi taludesseteenima.Jiirelejaid emaja poeg Thomas (siind. I77O).Kuid ka Thomaspidi
minema Vaemla m6isale kuulunud Vdiirssu ktilla sulaseks.Ta suri 1828. aastal (tema lastest
hiljem). (L. riik).
Mingi seletamatukutse merele on peitunud ka Underite esivanematep6ues. Sinna on
neid si.innipdraneigatsus kutsunud, hoolimata tormise mere hukutavusest.Meri n6udis 24.
miirtsil 1843 Priidu Underi vanaisa Jiirnikeste Siimu. kuulsa Hiiu hi.ilgektiti elu.
Merevoogutessehukkus 7. oktoobril 1879 ka Marie Underi onu riitsep Johannes Under.
kelle taskust leiti sSrmktibarja kaarid, ta n6elato6 asitOendid(K. Mihkla).
Toomas Underil oli kolm poega, kellest Nikolas. Priidu Underi isa. stindis 13.
augustil 1818. Edasi liihevad L. Tiigi ja K. Mihkla uurimised oluliselt lahku. Raske on
vastakaid andmeid kokku viia. Tiigi teatel murdis Nikolas senist perekonnatraditsiooni
(p6lluto6, kalandus- V.M): l4-aastasenalaks ta 1833. aastalKtirdla kalevivabrikusse.Et
mitte saada alaealiste palka, titles ta end kaks aastat vanemana olevat. Pdliseks
vabrikutooliseks ta awatavastijiiigi, ka vOttis Nigolas Under uue ja peenemaperekonnanime
- Nirk. Temaja ta naiselInglil oli 1858.aastarevisjonikirjadejiirgi neli last,neistk6ige vanem
(sund. 1843) oli Prido (ka Priidu, Freidrich v6i htiiidnimegaPriidik), kes tddtas Ktirdla
kalevivabrikusja tuli 1872.aastalKassarissekooli6petajaks(EndelPriidel).
Karl Mihkla kirjutab: ,,Luuletaja isa Priidu Under (1343-1930) siindis Ptihalepa
kihelkonnas(Suuremdisavallas - V.M), Virsso ktilas ja veetis oma noorp6lve Hagaste
ktilas Sillaotsal. Seal aitas ta oma isa tuntud riitsepmeistrit Nigulas Underit
6mblust6os." A. Loomets kinnitab, et P. Under oli riitsep Nigulase poeg. Tekib mitu
kiisimust, millele ei oska vastata. Kuidas sai Priidu Under oma isa 6mblustoos aidata,kui see
tootas Kiirdla kalevivabrikus?Miks Priidu perekonnanimijai Under mitte Nirk? L. Tiik viitab
algallikatele,kuid K.Mihkla sedaei tee.
Laskem Priidu Underist edasi riitikida K. Mihklal, kuna L. Tiigi andmed piirduvad
varasemaperioodiga. ,,1860. aasta miirtsis kiiis Priidu Under Ptihalepakirikus leeris. Ta

* Volli Mcieumbaed
apr. -mai 1996

4.3

suurdegraniitkivisse).Mooda sedatulek teinuksPrihalepaja K
pikemaks.
Oppetiiiis oli P. Under viiea hoolikas ia ndudlik.
lugemis- ja kirjutamis6petusele,rehkendamiseleja looduse 1
Opikuksoli C. R. Jakobsoni,,Koolilugemisraamat",mille palu
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ja lauluarmastaja,kena bninett neiu. Nende abielu kujunes koosk6laliseksja
vaikseks.
Priidu Under olnud pikatoimeline ja tasakaalukas,ta noor naine (vanust viihe tile l0
aasta)Leena, agavdga temperamentneja l6bus.
kevadel Kassari koolmeistri kohast. A. Loometsaandmeil lahkus p. Under fassarist
lgg0.
aastal,kuid nagu hiljem selgus ei vasta see tdele. Nii on ka jiirgmise koolmeistri ametisse
astumiseaeg aastav6rraettepoole nihutatud. Siin on viga parandatud.
P. Under siirdus tihes naiseja aastavanusettitre EvangelinegaTallinna, kus ta sai algul
abikoolidpetqa ametisse Tui tdnava kooli. Hiljem oli P.Undir randkaupmees,miities
raamatuidja pilte. Ta kbis ka Hiiumaal raamatuidmritimas.

miirtsil 1883. Stindinudktill Tallinnas,on tal Hiiu ja Kassariruur"gukuug.d, "g. *-*
stigavadsidemedolnud.Kord lapsenaKassarisviibides,haaranud
Marie lahkumiseltihe suure

puu timbert kinni ja palunud pisarsilmi ema, et ta tedatagasi linna ei viiks.
Underi emapoolsedesivanemadpuhkavad Kassari surnuaial.Oma esivanemateon ta
siin otsimaskainud.Luuletuses,, Kassarikabeliaed',ta kiriutab:
,, Uks kivist kerkib sirelite
alt madalana,sammaldunaeks ole see...kas pole mitte
mu h6imu haud all Ohtupuna?

Mu vanaisa-emanime
ma veerin ristikivilt vaevuja oh, mis ennemuistneime:
sealliuglebvalgeispurjeslaevu!"
Marie Under kais mitmeid kordi Hiiumaal, peatudes 1927. aastalkolm kuud koos
perekonnaga Kiirdlas, kais ka Kassaris sugulaste pool. Ta on kirjutanud ka Hiiu ainelisi
luuletusi. Toome naiteks riitmika luuletuse,, Meri on t6usnud " viimasedviirsid:
,, Meri on tdis,juba 6ue s6obib,
ttina 6osi su lAvelo0bib.
Loksub, ja lSdtsubja ahib su unne,
et sa end uneskodus ei tunne."
Marie Underi elul ega loomingul pikemalt ei peatu, kuna seeei haaku Kassari kooliga.
Allpool kasutatudkirjanduseloetelu:
1. L. Tiik, Marie underi esiisad.,,Keelja kirjandus"nr. g,1962,\k. 4gs,496.
2. K. Mihkla, Marie Underja Hiiumaa.,,N. Hiiumaa,', nr. 35,26.III 196g.
3. AleksanderLoometsamiirkmed.
4. E. Priidel, Hdimukoda.,,KirjanduslikHiiumaa,', 1972,lk. 67, 69.
Tagasi Kassari kooli juurde. Peale P. Underi lahkumist 1881. aastal sai Kassari
k6ster-koolmeistriksja vallakirjutajaks SaaremaaltMustjala kihelkonnast piirit Toomas piik
(Kassari esimenekoolmeister, kes tuli viiljaspoolt Hiiumaad). Ta oli Kaarma koolmeistrite
seminari haridusega. Tol ajal ja varemgi kiiisid Hiiumaa noormehed SaaremaalKaarma
seminaris,kuid kdiki vabu koolmeistrikohti Hiiumaal nad tilita ei j6udnud. Nii n6iteks to6tas
Miinspiieja Leisu ktilakoolis 6petajana-koolmeistrinaPutkastettitarlastekoolija hilisem Kolga
kooli juhataja Juhan Sekkeusjt. Viimane ldpetas seminari 1877. aastal,esimesenanimetatu
veelgi varem.
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Vallakirjutaja ametit pidas T. Piik kuni 1893 aastani(A. Loomets mainin ekslikult lSgg
aastat - V.M.), mil Kassari mdisavald tihendati Keina kirikuvalla, Putkaste, Vaemla ja Aadma
m6isavallaga Keina vallaks (1939. aastast Kiiina). Peale vallakirjutaja ametikoha strnniviisilist
mahapanekuttdsteti koolmeistri palka (A. Loomets). Kasutat ava maaeest arvestasvastmoodustatud
Keina vald 30 rbl. ning maksis 50 rbl. sularaha,mis teeb aastasissetulekuks80 rbl. Leian, et p. Under
sai suuremat tasu kui T. Piik. Ilmselt A. Loometsal polnud v6imalik kasutada k6iki tootasudesse
puutuvaid andmeid.
T. Piigi ajal sai Kassarist segakool. kus mdlema soo esindajad kiiisid tiheaegselt koolis.
_
Oppetdo toimus tihes klassiruumis kolme jaoskonnaga tihe koolmeistri juhendamisel.Opilaste arv
kdikus 22-43 vahel ja see oli 6ppeaastateldikes jargmine. Olgu enne deldud, et teistei Hiiumaa
koolides hakati 6pilaste nimestikku ja muid rakendusraamatuid,sealhulgasklassipiievikuid, pidama
ktimmekondaastathiljum, umbes 1894.v6i 1895.aastapaiku.

0ppeaasta

Opilastearv

0ppepiievadeMiirkused

P. T. Kokku
arv aastas.
1882/83
30 13
43
97
Tiinapiievalkiiiakse koolis iile 200 ptieva aastas.
1883/84
23 t7
40
98
Varasemalajal, kui poeg-ja ti.itarlapsedktiisid ainult
1884/8s
24 28
52
98
kakspiievaniidalaskoolis,siisei kutindinud
Oppeaasta Opilastearv Oppepaevade
Miirkused
1885i86
I 886/87
1887/88
1888/89
r889/90
1890/91

T89u92
1892/93
t893t94
r89419s
1895/96

P. T. Kokku
20 3l
51
20 33
53
19 2l
40
16 15
3l
18 t7
35
20 T2
32
18 15
33
10 12
22
12 16
28
t9 18
37
23 17
40

arv aastas.
1 1 0 koolitalve piievadearv iile 50.
109
Ttitarlaste arv tiletab poeglastearvu alates 1884/85
t07
ja taas
dppeaastast
kuni 1887/88.Oppeaastani

r07
L07

tt4
104
94

1892/93ja 18931946ppeaastal.Pole teada,miks
jiirsult viihenes,
6pilastearv 1888/896ppeaastal
langedesalla4A piiri. Aastast 1895/96tdusebsee
taastile 40, jiiiides pikemaks ajaks piisima.

rtz
101
1

T. Piik asutasomale 1889. aastalVaemlassepoe, kuid todtas Kassari koolmeistrinaedasi. 1896.
aastalpani, aga koolmeistriameti maha,minnesoma poodi m0riaks.
1896. aastal tuli SaaremaaltMustjalast kihelkonnakooli haridusegaIaan Kaasik (Kas on
tegemist murdekeelseeesnimevdi eksitud kirjutamisega,sest vanasti vSis olla tiihe J kirjapildiks I.)
Tema tdotas Kassarivallakooliskuni 1911. aastasi.igiseni.Olgu tiihendatud,et samanimelinemees
to6tas Vaku kooli juhataja-lpetajana, kuid kroonikaraamatusseon eesnimiesitaheksselgeJ .
,,1904. aastalehitati koolimaja uuesti rimber - kdrgemaksja klassiruumid suuremaks,"viiidab
A. Loomets. Maja timberehitajaksoli Andrus Kiirner. ToO liiks maksma800 rbl.!
Esialgu oli kasutuselikkagi ainult tiks klassiruum.IV kl. tuli juurde alles 1919. aastastigisel
ja kool reorganiseeriti2- komplektiliseksalgkooliks.
I. Kaasiku koolmeistrina tdotamise ajal oli dpilaste arv 6ppeaastatekaupajargmine:
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timberehitajaksoli Anc
kasutuselikkagi ainult
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Oppeaasta
1996197
1897/98
1898/99
1899/1900
1900/01
t90r/o2
1902t03
1903/04
t904l0s
1905/06
1906t07
1907/08
1908/09
1909/10
t9lo/tl

Opilastearv
P.
T.
Kokku
22
l9
4l
22 2 l
43
22 25
47
24 27
5t
t7
29
46
22 3 l
53
25 27
52
24 24
48
23 28
5l
23 28
5l
l7
3t
48
25
19
44
24
t7
4l
3l
l3
44
23 2 l
44

Miirkused
Alates 1898/99Oppeaastastkltlrnr1906/07
aastaniiiletas ttitarlaste arv poeglaste
arvu, seegakahekseaastat,kuna 1903/04
oli seev6rdne (24).

Kassari kooli esimestestkasvandikest ja nendejiireltulijatest

Kassari kooli esimestestkasvandikest ia nende iflreltuliiatest.
Iga kool on uhke oma kunagiste dpilastele, kes on elus hasti edasijoudnud, kellest on
sirgunud tublid t66inimesed,tihiskonnategelased,sportlasedv6i uksk6ik, mis elualalt66tajad.
Ka lainud sajandil kerkis kassarlastehulgast nii eesrindlikkep6llu- kui ka meremehi.Oli
laeva osanikke ning laevnikke. V6iksime siinkohal nimetada Kassarist piirinevaid
koolmeistreid.Olid ju nemad,,maasoolaks".
Piiratud aja t6ttu ei saanudend pi.ihendadapiirimuste aktiivsele kogumisele. Varem talletatu
p6hjal peatuksin ainult kahe suguv6saesindajatel,kes on tiinaseksunustristeh6lmavajunud ja
mblestusedkineist on tuhmunud. Allpool kasutanvabamatesituslaadi.
1. Aadli poiast agronoom-kirianik.
Eesti kirjastuse viiljaandel ilmus 1960. aastal sarjas ,,Seiklusjutte maalt ja merelt" V.
Palmani fantastiline romaan ,,Ersoti kraatero' (originaal vene keeles, Moskva, 1958).
Lugejate poole p66rdutud selgitusestselgitusestloeme, et ,,autor-kirjanik VjatseslavIvanovits
Palman on hulk aastaidtodtanud agronoomina p6hja-polaarmaasovhoosides.Viimasel ajal ta
elab ja tOotab piiikesepaistelises
Krasnodari krai Dinskaja staniitsas,kuid ...Siberi suurused
jaanud". Raamatu l6pus miirgib V. Palman, et see on
avarused on talle stidameliihedaseks
kirjutatud eelnimetatud elukohas 1955-1957. teose sisu ma siinkohal timberjutustama ega
kokkuv6tet sellesttegemaei hakka. Utleksin vaid niipalju, et raamatviiiirib lugemist.
Podrdusin raamatukogu todtajate poole palvega saadaliihemat teavet raama*utautori ja
tema teoste kohta. Peale ,,tarkadeskiisiraamatutest"jiirelevaatamistjargnes 6lakehitus. Teati
oelda vaid seda,millest eelpool juttu oli. Kes seePalman siis ptiritolult ikkagi on? Esmapilgul
v6iks ju ees-ja perekonnanimejargi 6elda, et tegemist on tihe venestunudsakslasev6i juudiga.
Aga ei. Olgu ette rutates oeldud, et tegamist on kirjanikuga, kelle soontesvoolab ka eestlase
veri, kuna V. Palmani isa oli hiidlane, tipsemalt kassarlane,kes ostisendaleaadlitiitli, kuna
ema oli venelanna.Edasi kdigest jiirgemodda.
2. Kas Lurich on surnud?
Veel kiiesoleval sajandil oli Kassari Esiktilas kolm Antsu- nimelist talu, kus elasid
Bollmannid (digekeele seisukohalt oleks 6ige kirjutada Bolmann). Neist Antsu Mihkli ja
Gustavi on ptisind tiinaseni, kuid kolmanda Antsu talu asupaikka tiihistab vaid veel vaid
k6rgem, ntitidseks rohtunud ktingas. Viimane jdiib Kassari Esiktilast vtiljuvast Laiskna teest
paremale. Seda, kunagist Bollmannide eluaset teab veel naidata Kassarist Paja talust ptirit,
kauaaegnePaladekooli 6petajaja direktor, praegu Partsis elav Ervin Norgan. Miks ka mitte,
sest selles ttinaseks Antsu talus stindis 1857 aastal Ervini ja tema 6e Elna vanaema Madli
Bollmann (hiljem Kerner). Tema vennastJuhanisttuleb l2ihemaltjuttu alapealkirja,,Ktilapoisist
aadlimeheks"all, kuid eelnevaltkiiime iira Antsu Mihklil. Niipalju sissejuhatuseks.
MaailmakuulusEesti maadlejaGeorg Lurich elab meie teadvusesedasi.Ta on saanud
mehisuseja kangelaslikkusestimboliks. ,,KasLurich on surnud?!" ktisitakse,kui tahetakse
mdne asjav6i sUndmusekohta viiita hoopis vastupidist. Tegelikult ta elab meie hulgas edasi.
Katkeid G. Lurichi elustja tegevusestniiemetagantjarele viindatud filmilt. Kangelastkehastab
sellekskehaliselt sobivja Lurichi viilimusele m6neti sarnaneTOnu Lume. Kes on seemees?
teda on kirjeldatud ja iseloomustatudkrill ,,EestiRaadios"ja ajaki1andusesning film on
jooksnud TV-s, kuid ei uhtki s6nasellest,et T6nu Lume juured on Kassari Esikiilas. Ta on
Kassarisoma vanaisa,Antsu Mihkli ja isa Nikolai Bollmanni kodus peatunud,kes on mdlemad
Kassari kooli kasvandikud.Pidid ju paljud hiidlasedteenistuseotsinguil siirduma mandrile,
sealhulgasTallinna. Ka Antsu Nikolai vdttis Tallinna tee jalge alla. Sealeestistasta oma

* Volli Mcieumbaed
apr. -mai 199'6

5.1

toapoissPriidu
kuigipoleteada

5. Veel kirianik Viatseslav Palmanist.
L6petame kirjanik Palmaniga.Juba amm
skvasse,kus jiitkas kirjanduslikku tegew
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Lisa.

v. Mtieumbaed "Kassari kooli esimestestkasvandikest"
Tipsustused onu kohta Vjatieslav Sestakovilt.

1. Palmani vanaemaei olnud venelannavaid Bolmani nimeline eestlanna.
2. Bollmann Juhanileanti aadli tiitel teeneteeest Vene riigi ees.
3. Juhanabiellus 16. a. ttitarlapsega.
4. Poeg Vjat5eslavstindis 1949. a.
5. Julia Sestakova(Bolmann) elab endiseltRjazanis.
6. Vjatieslav todtab 6ppej6unaMoskva Med. Instituudis, tema abikaasaNata5atodtab
Moskva siidamekeskuses.
M6lemad on med. kandidaadid.
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Kassari ja Jiibuse ohwikivist ning muust.

Kassari ia Jiibuse ohvrikivist nine muust.

Meie esivanemateloli kombeks ebajumalateleohverdamine. Ohverdamas kiiidi
ptihadeshiites, s.t. tammikutesja tildse ptihadekspaikadekskutsutud kohtades.Tuntud oli ka
Kassari hiiemets , mis 19. saj.algul suuresosashivitati.
Esivanemad ei ohverdanud mitte ainult puudele ja maale, vaid ka veele, peamiselt
allikatele. Eesti mritoloogias riiiigitakse ohverdamiskohtadenaUku ia Tdnise ehk T6nni
vakast. M6nel pool nimetati esimest ka dnnevakaks, sest sellelt loodeti mdnesugust6nne
tulevat. Seevakk seisistavaliselt aidasukse taga nurgas.Tdnni vakk pi.isisUku vakast kauem,
kuid tanasekson seegiajalukku lainud.
Kus Uku vakk talus puudus, sinna astusasemeleUku kivi. Viimasegatiiiesti sarnased
olid osaliselt tanini siiilinud nn. ohvrikivid. tavaliselt on need paest (ka graniidist), lamedad,
sileda pealispinnagakivid, mille keskel lotrk. Ohvrikivi nimetu tuleb sellest, et nende kivide
pealeviidi ohvrid.
Uks ohvrikivi asunudKassarisja seda nimetatud lihtsalt Kassari kiviks. Pole teada,
kas Kassari kivi oli lohuga vdi mitte. Ka kivi asukoha kohta puuduvad lahemad andmed.
Kassari kivist arvati. et sellekdrval lohus olev vesi haigusi ravib. Sealtv6etud veegapestud
haiget selle lootuses, et peseminetervise taastab. Augu pOhjastv6etud mudaga muljutud
paiseid ja luuvalu all kannatavaid liikmeid. Ohvriks viidud raha topitud mutta kuna muud
ohvriannid pandud kivile.
Kus ktill asus(asub)Kassari ohvrikivi?
Omal ajal kuulusid Kassari m6isa alla Ltidne-Hiiumaal paiknenud Hagapii ehk S6ru
vakuse ktilad: Jdbuse, Vanam6isa, Ole, Prihnu ja Kitsa. Muide, sealtkandist oli ptirit ka
Kassaris"kuulsusev6itnud" SieadeAadu ehk Aadu Vesine(i). kes kais KassarimOisasteol,
olles m6isa sea- ja hanekarjus(putrkabKassari kabeliaiaskadakapuust risti all). Vesingite
jareltulijad (Friedebertja Endel) elavadveel praegugi Agapiiel.
Jiibuse kiilas olla tiks lohuea ohvrikivi. Teateid selle kohta saavat viilishiidlased
ajakirjast "Hiiu". Kivi asukohtateadvat Kdinas elav, kuid VanamdisasstindinudMeeri Ttiri.
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