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HANNO OJALO, 
sõjaajaloolane

100 000 inimest otseselt
puudutava märtsipommita-
mise puhul oli lausa võima-
tu, et ei oleks otsitud süüd-
lasi, levitatud kõikvõimalik-
ke kuulujutte ega mõeldud
välja legende. Mõned neist
on hämmastavalt elujõuli-
sed tänapäevalgi. Kuid mil-
lest need alguse said?

Rahvajuttude meelisteemad 
olid Inglise või Kanada mees- ja 
naislendurid ning langevarjude-
ga alla visatud Vene diversandid, 
kes pommilennukitele valgus-
märke andsid ja ka ise majades-
se  bensiinipudeleid loopisid. Os-
kar Öpiku (Mamersi) raamatust 
„Häda võidetuile“ (1958) pärine-
vad ka lood, nagu oleksid vene-
lased kasutanud pommitamisel 
taganevate sakslaste Leningradi 
rindel maha jäänud pomme.

Väärib aga märkimist, et esime-
ne laiemalt levinud artikkel Tallin-
na õhurünnakust ilmus Välis-Ees-
ti koguteose „Eesti riik ja rahvas 
Teises maailmasõjas“ VIII köites 
1959. aastal ja selle autor oli Elmar 
Umblia, muu hulgas Tallinna ko-
danliku õhukaitse ja tuletõrje juha-
taja 1934–1944 ning Tallinna tule-
tõrjebrigaadi ülem. Saksa okupat-
siooni ajal oli ta Eesti õhukaitselii-
du juhataja. Umblia artiklis ei mai-
nita aga inglasi, naislendureid ega 
ka kohapealseid vaenlase agente-
signalisaatoreid ühegi sõnaga.

Legendid Briti lenduritest
ja lennukitest

Üllatuslikult võis üheks kuu-
lujuttude allikaks olla omavalit-
suse tollane juht 
Hjalmar Mäe. 
Tema arvamus 
on kirjas ka 
1993. aastal 
postuumselt 
avaldatud mä-
lestustes, 

kuigi mingeid tõendeid ta selle 
kohta ei maini: „Tallinna suur-
pommitus ei saanud minu arva-
muse järele olla venelaste ette-
võtmine. Seda teostasid inglased 
oma lennukitega.“

Ka tänapäeval võime lugeda 
Reino Heina 2015. aastal koosta-
tud raamatust „Märts, aprill 1944. 
Narva, Tallinn, Tartu“ süüdistusi 
mitte venelaste, vaid lääneliitlas-
te aadressil: „Selles hävitustöös ra-
hulike elanike kallal on süüdlased 
ka Lääne-liitlased, sest enamus 
lennukeid olid neilt saadud ja kät-
te saadi üks Kanada instruktor.“

Tänuväärset tööd on Tallinna 
pommitamisest pajatatud lugu-
de kogumisel teinud Jüri Liim, 
kes avaldas valiku neist 2001. ja 
2002. aastal üles kirjutatud lugu-
dest ajalehtedes KesKus ja Kesk-
nädal koos tunnistajate nimede-
ga – Tallinnas SD (julgeolekupo-
litsei) teenistuses olnud Heldur 
Saar ja Enn-Hillar Peeboste. 

Heldur Saar meenutab: „Meie 
jaoks olid need lennukid tol ajal 
teatud määral mõistatuseks. Ve-
ne lennukid undasid täislastis: ei 

jõuaaa, ei jõuaaa, ei jõuaaa... Se-
da pommilaadungit aga vedisid 
kohale lennukid, millised häälit-
sesid kummaliselt: sirrr, sirrr, 
sirrr...“ Hiljem selgus tema sõnul 
eelmainitud Kanada naiskommu-
nistist instruktori ülekuulamisel 
ka tõde: „Need uudse mootori-
heliga lennukid olid inglaste 
Mosquitod, milliseid liitlasabi 
korras olid antud venelastele. Ve-
nemaal õpetasid neil lendamist 
inglastest instruktorid.“

Heldur Saar on veel meenu-
tanud, et pea iga selle rünnaku-
laine eskadrilliga olid kaasas ing-
lastest instruktorid-navigaato-
rid. „Nende ülesandeks oli spet-
sialistide tasemel kindlustada 
linna oluliste elupunktide hävi-
tamine. „Tommide“ ülesandeks 
oli ka „jõulupuude“ allaviskami-
ne õiges kohas. Taolised inglas-
test instruktorid olid kaasas ka 
teises rünnakulaines, kuid vä-
hem esimesest: siis ei saanud 
enam eksida, lõõmav linn oli 
heaks orientiiriks.“

Seni oli süüdistatud pigem 
Punaarmee lendureid, kes pom-

mitasid spetsiaalselt elamukvar-
taleid. Olen kohanud ka lugu sel-
lest, kuidas allatulistatud puna-
lendureid läbi Tallinna tänava-
te konvoeeriti ja vihased linla-
sed vangid otse leegitsevasse 
majja viskasid. 

Legendid langevarjuritest
ja süütajatest

Lugusid Tallinnas tegutsenud 
Vene süütajatest olevat Saksa 
okupatsioonivõimud (väideta-
valt) mitteametlikult lausa ise 
levitanud. Kuid Enn-Hillar Peebos-
te jutustab: „Siin-seal linna pii-
ridel pandi tähele ka üksikuid 
langevarjureid. Tekkis arvamus, 
et alla visati diversante-signali-
saatoreid. [...] Meie töötajad mär-
kasid, tegid kahjutuks ja arretee-
risid paljusid Vene diversante, 
kes loopisid majadesse süütepu-
deleid. Selliseid tegelasi lasti ma-
ha ka kohapeal.“ Omaaegne SD-
mees Heldur Saar: „Diversanti-
de püüdmine oli tõsine ja elu-
ohtlik töö. Esines olukordi, kus 
tulistamist ja vastutulistamist 
oli rohkem kui küllaga. Tollel 

raskel ja traagilisel ööl saadi neid 
meie pealinna süütajaid elusalt 
kätte ligemale sada. Nende hul-
gas oli ka naisi.“

E. H. Peeboste: „Seda valluta-
mise, süütamiste ja signaliseeri-
mistega kaasaaitamise käsku täi-
deti venelaste poolt usinalt. Mui-
de, nood diversandid olid veid-
ralt, mitte meiepäraselt riides. 
Peaaegu kõigil olid jalas Vene sõ-
javäe kirsasaapad ja nende peal 
püksid. Jäi mulje, nagu oleks nad 
tulnud venelaste guljanjele, ai-
nult balalaikad olid puudu. [...] 
Pudeliloopijate ja signaliseerija-
te kohapeal tabamisel kõmmu-
tati neid ikka maha küll. Hiljem 
lasti neid maha ka Kalevi-Liival. 
Kalamajas „Kalma“ sauna lähe-
dal kihutas ühele sellisele süüta-
jast puhvpükstes kirsamehele 
kuulid kerre julgeolekuga seotud, 
hilisem väga tuntud keskmaa-
jooksja Erich Veetõusme.“

Diversantidest on rääkinud 
ka pastor Pöhl, kes olevat neist 
kuulnud politseinike käest. Pom-
mitamisööl olevat Tallinnas ta-
batud ja kohapeal maha lastud 
30 diversanti, kes majadesse süü-
tepudeleid loopisid.

Legendid purjus
taevanõidadest

Endise SD-mehe E. H. Peebos-
te sõnul olevat ülekuulamiste 
käigus selgunud, et 9. märts va-
liti rünnakuks välja kui rahvus-
vahelise naistepäeva jätkutähis-
tamine. „Nii märkisid lennupol-
gu pohmellis stalinlikud taeva-
nõiad enda arvates vääriliselt 
ära punaeitede tähtpäeva.“ Vas-
tavalt ülekuulamiste käigus saa-
dud andmetele olevat naislen-
durid tähistanud 8. märtsil nais-
tepäeva võimsalt: „Eht vene kom-
be kohaselt rüübati suurtes ko-
gustes piiritust, lauldi, tantsiti... 
Arvestades järgmisel päeval poh-
melli parandamist kangema kraa-
miga, siis olid nad 
ka pommi-

tamisretkel veel tugevasti joo-
bes.“

Mis puudutab Nõukogude 
naislendureid, siis olid nad mui-
dugi olemas, kuid õhujõudude 
juhatus eelistas neid kasutada 
vähemväärtulikel U-2 (Po-2) tüü-
pi aeglastel pommilennukeil, mis 
öösiti rindel sakslaste positsioo-
ne häirimas käisid (sakslased ni-
metasid neid Nachthexeniks ehk 
öönõidadeks. Nimetatud lennu-
kid suutsid kanda vähe kergeid 
pomme (näiteks kaks sajakilost 
pommi) ja nende lennuulatus oli 
väike. Puuduvad igasugused 
ametlikud andmed, et nad olek-
sid käinud Tallinna pommita-
mas.

Tõsi, Nõukogude lennuväes 
oli kolm naislenduritega lennu-
väepolku ning osa neist lendas 
ka hävituslennukeil Jak-1 ja pom-
milennukeil Pe-2, kuid kõik need 
tegutsesid Idarinde lõunaosas. 

Naislendurite legendi absurd-
susele juhtis juba 1989. aastal tä-
helepanu ajaloolane Evald Laasi 
oma artiklis „Kalevite kants pom-
mirahe all“. On ka räägitud, et 
üks õhurünnaku ajal alla tulista-
tud ja eluga pääsenud (mees)pi-
loot olevat hiljem vangilaagris 
väitnud, et jutud naislenduritest 
ja naistepäevast on legend. Ome-
ti elab see legend visalt edasi.

Legende Tallinna pommitanud 
punakangelasest Endel Puusepast, 
Kanada kommunistlikust naislen-
durist ja Interrinde versiooni pom-
mitamisest saad lugeda meie vee-
biväljaandest.
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MÄRTSIPOMMITAMISEMÜÜDID: kasTallinna
purustasid britid või purjus punanõiad?

J. Olljumi erakogu

PÄRAST POMMITAMIST: Varemetes Estonia teater 
1944. aasta 10. märtsil.

Harju tänav pärast märtsipommitamist. Harju tänav pärast märtsipommitamist. 

J. Olljumi erakogu


