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Eesti Vabariigi 99. sün-
nipäeva nädalal jõua-
vad Postimehe veebile-

he teemaveebis EV99 lugejateni 
videod, kus tuntud luuletajad ja 
räpparid räägivad südamelt ära, 
mis neid riigiga seoses vaevab.

Projekti «Arvamusriim» 
autor on Postimehe foto- ja vi-
deoreporter Jaanus Lensment, 
kes juba mõnda aega soovinud 
ühiskondlikult tähtsatel teema-
del poliitikute ja arvamusliidri-
te asemel anda sõna loovatele 
inimestele.

«Kes seda inimlikult teha 
suudavad,» põhjendab Lens-
ment. «Eestis toimub ju kogu 
aeg midagi. Vabariigi aastapäe-
va ajal peetakse palju pidulik-
ke ja tähtsaid kõnesid, aga nen-
de sisuline kokkupuude reaal-
susega on kadunud. Meie pa-
lusime oma mõtteid avaldama 
need, keda kuulatakse ja kellel 
on midagi öelda. Eesmärk on 
viia sõnumid inimesteni kant-
seliiti ja poliitiliselt korrektseid 
loosungeid kasutamata. Inime-
selt inimesele.»

Lensment koostas kõige-
pealt pika nimekirja kõikvõi-
malikest sõnavaldajatest ning 
palus neil valida teema, mis ra-
putanud nende arvates nii Ees-
tit kui maailma. Oli autoreid, 
kellel juhuslikult vastavad teks-
tid juba sahtlis olemas ning kes 
rõõmuga nõus neid avalikku-

sega jagama, aga ka neid, kes 
hakkasid tekste looma, ning ka 
neid, kes ajapuudusel osaleda ei 
soovinud. Üks osalemisettepa-
neku saanutest sattus aga hoo-
pis vangimajja.

Küll aga jõuavad vabariigi 
sünnipäevanädalal Postimehe 
lugejateni iga päev kuni kahe 
ja poole minutilised videod, kus 
väljavalitud luuletajad ja räppa-
rid räägivad reaalsusest, ilus-
tamata ja otse. Eile avalikus-
tati Postimehe veebilehel Jür-
gen Rooste arvamusriim. Täna, 
teisipäeval, jõuavad lugejateni 

Silvia Urgase ja R.A.W. Crew’ 
riimid. Kõik videod on vaata-
miseks väljas neljapäevaks, 23. 
veebruariks.

«Nad kasutavad võimsaid 
kujundeid ja on otsekohesed. 
Ütlevad, nagu mõtlevad, seda, 
mis neil hingel, ja see oligi ees-
märk. Tuleb tunnistada, et po-
sitiivsus ei domineeri. Nega-
tiivne, ent väga konstruktiiv-
ne kriitika aga küll,» tunnistab 
Lensment. «Soovitan arvamus-
riimidesse süveneda, neid mõt-
tega kuulata, pealiskaudsel lä-
henemisel ei pruugi öeldu sõ-
num kohale jõuda.»

Lensment on kindel, et esi-
mene linnuke ei jää viimaseks. 
«Kui ühiskonnas on midagi põ-
letavat, kõiki puudutavat, kas-
või koolivägivald, on «Arva-
musriim» jälle platsis.»

Sõnameistrid avaldavad riimides 
ilustamata arvamust Eestist

EV99 projekti «Arvamusriim» autor on Postimehe aktiivne foto- ja videoreporter 
Jaanus Lensment.  foto: sander ilvest 

Tuleb tunnistada, et positiivsus 
ei domineeri. Negatiivne, 
ent väga konstruktiivne 
kriitika aga küll.
Jaanus Lensment

Professor emeeritus Olaf 
William Millert sündis 
Tallinnas 6. septembril 

1924. Kuna Millertite kodu oli 
Luise tänavas, sai Olafi koduki-
rikuks Kaarli kirik ning kooliks 
Jakob Westholmi gümnaasium, 
mille ta lõpetas 25. lennus 1943. 
aastal. Järgnenud kannatusroh-
ked ja pöördelised aastad olid 
sissejuhatuseks pagulaselule: 
koos paljude kaasmaalastega 
põgenes Millert Eestist sügisel 
1944. Tema vanemad olid lah-
kunud kodumaalt juba varem 
ning vanem vend Arved jäigi 
Eestisse. Algas pikk teekond lä-
bi Saksamaa Ameerikasse, ku-
hu ta viimaks jõudis Luterliku 
Maailma Liidu eestkostel 1949.

Professor Millerti akadeemi-
lised õpingud algasid Friedrich-
Aleksandri ülikoolis Erlangenis. 
Saabunud Ameerikasse, jätkusid 
õpingud Lõuna-Dakota Sioux 
Fallsi Augustana kolledžis, mil-
le ta lõpetas 1950. Magistrikraa-
di omandamise järel Lõuna-Da-
kota ülikoolist Vermillionis 1952. 
aastal suundus ta Harvardi, kus 
temast sai maailmakuulsa psüh-
holoogiaprofessori Gordon All-
porti viimane doktorant ja aka-
deemiline poeg.

Pole kahtlust, akadeemi-
lise isa usk inimesse ja Juma-
lasse ning inimese avardumise 
ja muutumise võimalikkuses-
se olid Olafi läbinisti positiivse 
elukäsitluse, harmoonilise maa-
ilmanägemuse, tingimusteta to-
lerantsi ja armastava abivalmi-
duse liikumapanevad jõud. Suu-
rele teadlasele omaselt oli tema 
epistemoloogia avar, haarates 

endasse religioosse tunnetuse, 
mille tulemused on perfekt-
ses kooskõlas teaduspõhise 
tõega. Olaf Millert promo-
veeriti filosoofiadoktoriks 
psühholoogia erialal 1961.

Harvardi ülikoolile järgnes 
Minnesota St Olafi kolledž, kus 
professor Millert tegi oma elu-
töö, alates psühholoogia osa-
konna rajamisest 1961 ning õpe-
tades ja juhendades tuhandeid 
üliõpilasi emerituuri siirdumi-
seni aastal 1995. 

Teadusliku tegevuse kõrval 
tundis professor erilist vastu-
tust rahvusvahelise koostöö ja 
akadeemilise järelkasvu eest. 
1965. aastal õpetas ta külalis-
professorina Tampere ülikoolis 
Fulbrighti stipendiaadina, võt-
tes pakkumise vastu lootuses 
taaskohtuda oma venna ja te-
ma Eestis oleva perega. Naas-
tes 1992. aasta augustis esimest 
korda oma sünnimaale, võttis 
professor Millert südameasjaks 
rajada akadeemilisi sildu Amee-
rika ja vaba Eesti vahel. Selle 
ilmekas näide on 2000. aastal 
asutatud perekond Olaf ja Ju-
ta Millerti nimeline fond, mil-
le raames on mitu Eesti ning 
ka Balti ja Skandinaavia vahe-
tusüliõpilast omandanud või 
praegugi omandamas haridust 
St Olafis. 

Akadeemiliste kontaktide 
edendamise kontekstis tuleb 
näha professor Millerti edukaid 
ettepanekuid meie kahele presi-
dendile audoktori kraadi taotle-
misel ja andmisel: Lennart Me-
rist sai St Olafi audoktor aas-
tal 2000 ning president Toomas 

Hendrik Ilvese promoveerimi-
ne oli 2014. aasta suvel. Pre-
sident Ilvese esimesest kon-
taktist St Olafis 1997 kasvas 
välja kaheksat Läänemere 

riiki puudutanud akadeemi-
line külastusprogramm Ma-

re Balticum. Taas oli professor 
Millertil siin oma roll.

Olaf Millert on jätnud süga-
va jälje ka rahvusvahelisse po-
liitikasse. Olgu siinkohal nime-
tatud tema kaastöö ÜRO-le ja 
Ameerika Häälele ning hilise-
mad toetavad kontaktid Inglis-
maa suursaadikuga ÜRO juures 
lord Caradoniga, kelle eestve-
damisel võeti 1967. aastal vastu 
julgeolekunõukogu resolutsioon 
242, mis on veel nüüdki oluline 
Lähis-Ida rahuprotsessis.

Olaf Millert osales alati ko-
haliku eesti kogukonna tege-
mistes. Julgusega võiks öel-
da: ta oli Minnesota eestluse 
hing ja alustugi. Ta oli aktiiv-
ne korp! Rotalia liige alates Er-
langeni konvendi loomisest. 
Olaf oli pühendunud kristlane 
ja EELK Minneapolise kogudu-
se kauaaegne liige.

Jätame Sinuga jumalaga 
Westholmi lipukirjaga «Per as-
pera ad astra», austatud profes-
sor, suur eestlane ja kallis sõber 
Olaf. Meie lohutus ja lootus on, 
et Sa tundsid Teda, kelle omad 
on tähed. Olaf William Millert 
astus ajast igavikku 15. veeb-
ruaril 2017 Minnesotas Edinas.

Professor Olaf Millerti paljude 
akadeemiliste kolleegide, sõprade ja 
sugulaste nimel

ove sander
EELK Usuteaduse Instituudi rektor

In memoriam Olaf Millert 6.09.1924 – 15.02.2017

Hüvasti, suur eestlane!
tal, pärast seda tegutses majas 
veel raamatukogu. Maja läks 
ENSV teatriühingu käsutusse, 
kes ehitas selle ümber ja võt-
tis 1968. aastal puhkekoduna 
kasutusele.

Hoone seinu siduvad talad 
lõigati 1960. aastatel vints-
kappide väljaehitamiseks lä-
bi, et katuse alla rohkem ruu-
mi saada. 

Selle tol ajal üsna tavapära-
se praktika ohvriks on lange-
nud palju vanu talumaju, sest 
ühendavate talade läbilõikami-
sel hakkavad seinad laiali va-
juma. Nii oli ka loomemajaga, 
mis oleks mõne lumerohkema 

talve koorma all täiesti kokku 
võinud vajuda.

«Viimasel ajal oli maja vä-
ga halvas seisus, peaaegu laia-
li kukkumas ning midagi oli 
vaja kiiresti ette võtta,» ütles 
Mäe, kelle juhtimisel renovee-
riti maja vähem kui aastaga. 
Laialivajuvad seinad tõmmati 
taas kokku ja puuduvad konst-
ruktsioonielemendid asendati 
teras taladega.

Rakvere teater alustab
«Teatrid vajavad kohta, kus pä-
ris algfaasis lavastuse teksti lä-
bi lugemiseks või lavastuste va-
limiseks on võimalik maha is-
tuda, arutleda, proovida,» se-
letas Mäe maja funktsioone. 
«Selleks on see loomemaja loo-
dud. Ja see pole mõeldud mit-
te ainult riigiteatritele ja siht-
asutustele, vaid ka kõikidele 
väiketeatritele, sest siin kasu-
tatav majandusmudel on kõi-
kidele teatritele kättesaadav.»

«Maaküttega maja nõuab 
minimaalseid käituskulusid,» 
kiitis Mäe. «Töö käigus sai-
me projekti odavamaks, nii et 
eelarvesse mahtus veel aida ja 
sauna renoveerimine.» Alguses 
seda plaanis ei olnud.

Maja avatakse pidulikult 21. 
veebruaril, aga päriselt läheb 
see käiku vabariigi sünnipäe-
val. Esimene kasutaja on Rak-
vere teater. Nende pikaajaline 
traditsioon on teha vabariigi 
sünnipäeval matk ja nüüd nad 
peatuvad just selles loomemajas.

Koolimäe jaani-
päeval 1967. Sirelid 
õitsevad. Käimas 
on maja ümberehi-
tus teatriühingu 
puhkemajaks. 
 Fotol vasakult esi-
mene Villu isa 
Väino Tommula, 
tema kõrval Jassi 
Zahharovi isa Jüri. 
On näha vintska-
pid, mille pärast 
maja talad läbi 
 lõigati.

fotod: erakogu

Olaf 
 Millert 

Villu Tommula vanemad, tema vanaema töötas siin kooliteenijana. 


