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Formáli

Höfundur þessarar bókar, Ants Oras, fæddist á síðasta ári nítjándu aldar, 8. 
des ember 1900, í Tallinn í Eistlandi, sem þá var undir stjórn Rússakeisara. Faðir 
hans var kennari og þýðandi. Ants var skírður Hans Gottfried, en breytti nafni 
sínu á eistneska vísu, enda gerðist hann ungur þjóðrækinn. Hann var ekki orðinn 
átján ára, þegar Eistland lýsti yfir sjálfstæði í febrúar 1918, og nam bókmenntir 
við háskólana í Tartu, Leipzig og Oxford. Síðan kenndi hann fræðigrein sína ýmist 
við háskólana í Tartu og Helsinki, en finnska er náskyld eistnesku, og var mikill 
sam gangur á milli landanna, á meðan þau voru bæði sjálfstæð. Prófessor Oras 
þýddi á eistnesku mörg verk Vergilíusar hins rómverska, Shakespeares, Goethes, 
Púsh kíns og annarra merkishöfunda. Kona hans, Livia Lüüs, var níu árum yngri, 
fædd 20. júní 1909. Eftir griðasáttmála Hitlers og Stalíns sumarið 1939, þegar 
einræðisherrarnir tveir skiptu á milli sín Mið- og Austur-Evrópu, lagði Stalín undir 
sig öll Eystrasaltslöndin, sem voru nú knú in til að ganga inn í Ráðstjórnarríkin. 
Árið 1941 rauf Hitler hins vegar griða sátt mál ann og hernam Eystrasaltslöndin 
þrjú. Í stríðslok gengu þau aftur tilneydd í Ráð stjórnarríkin. Prófessor Oras flýði 
ásamt konu sinni til Svíþjóðar 1943. Vegna ensku  kunnáttu sinnar starfaði hann 
um skeið fyrir bandaríska sendiráðið í Stokk hólmi, en eftir stríð fluttist hann til 
Bret lands og sinnti bókavörslu í Oxford. Árið 1949 varð Oras prófessor í enskum 
bókmenntum við Florida-háskóla í Gainesville og var einnig um skeið gesta-
prófessor við Helsinki-háskóla. Gaf hann út fjölda verka á fræða sviði sínu, jafnt 
um enskar bókmenntir og eistneskar. Flestar þær fréttir að heiman, sem hann fékk í 
út  legðinni, voru heldur dapurlegar. Til dæmis gripu Kremlverjar aftur til fyrir vara-
lausra fjöldaflutninga frá Eistlandi 1949, þegar þeir voru að neyða sam yrkjubúskap 
upp á smábændur. „Skógarbræður,“ en svo nefndust skæru liðar, sem leynd ust í 
skóg um landsins og börðust gegn ofureflinu, týndu smám saman töl unni, og reynt 
var skipulega að útrýma sér stakri menningu þjóð arinnar, en halda fram rússneskri 
tungu og rússneskum sið um. Oras lést 21. desember 1982 í Gainesville í Florida og 
lifði þess vegna ekki að sjá ættland sitt endurheimta fullt sjálfstæði í ágúst 1991 eftir 
51 árs her nám. Livia Oras lést 26. október 1986. Þau hjón voru barnlaus.

Bók Ants Oras um misjafna reynslu Eystrasaltsþjóða af voldugum grönnum, 
Baltic Eclipse, kom út á ensku 1948, á norsku og sænsku ári síðar og á finnsku 
1958. Birti Morgunblaðið nokkra kafla úr henni í ársbyrjun 1955. Hún var síðan 
fyrsta bókin, sem Almenna bókafélagið gaf út eftir stofnun þess 17. júní 1955, 
en það átti að mynda nokkurt mótvægi við bókafélagið Mál og menn ingu, sem 
rekið hafði verið frá 1937 og strax orðið fjöl mennt og öflugt. Forgöngumenn 
Al     menna bókafélagsins voru þeir Bjarni Bene diktsson menntamálaráðherra, 
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Geir Hallgrímsson bæjar full  trúi, Gunnar Gunn arsson rithöfundur, Tómas Guð-
munds   son skáld og Guð mundur G. Hagalín rit höfundur. Eyjólfur Konráð Jóns-
son lögfræðingur var fyrsti fram  kvæmdastjóri þess. Mál og menning var hins 
vegar frá upphafi undir stjórn dyggra stalín ista, en Kristinn E. Andrésson bók-
menntafræðingur var forstjóri. Íslenskir kommúnistar og vinstri sósíalistar nutu ríf-
legra styrkja frá Moskvu, þótt lítið sé vitað um þá framan af: Samkvæmt heimildum 
úr skjalasöfnum í Moskvu lætur nærri, að árin 1955–1970 hafi þeir fengið samtals 
um 2,3 milljónir Bandaríkjadala að nú virði í beina styrki og auk þess talsvert af 
óbein um styrkjum, líklega um 640 þús und dali. Á ári var þetta því nálægt 200 þús-
und dölum eða um þrjátíu milljónum króna. Talið er, að þetta fé hafi að mestu leyti 
runn ið til Máls og menningar, enda tókst félaginu að koma upp tveimur stór   hýsum 
í Reykjavík, að Laugavegi 18 og Þing   holtsstræti 27, jafnframt því sem það laðaði að 
sér marga fremstu rithöfunda landsins. Mál og menning og ýmis hliðarfélög þess 
gáfu út fjölda áróðursrita í þágu heims   kommúnismans. 

Bók Ants Oras, sem kom út á íslensku haustið 1955, var hér vel tekið, nema 
hvað 16. september 1955 kvað Þjóð viljinn, blað kommúnista, nafn höfundar vera 
„dul     nefni“. Í leyniskýrslu til Kremlverja kölluðu íslenskir kommúnistar bókina 
„níð  rit um sósíalisma“ og töldu  út komu hennar og önnur umsvif Almenna bóka-
fé lagsins sýna, að nú þyrftu þeir aukna fjárstyrki frá Moskvu. En bók Oras var 
ekki fyrsti vitnisburðurinn hér frá Eystrasaltslöndum um kúgun kommúnista. 
Árið 1923 flutti lettnesk gyðinga kona, Liba Fridland, nokkra fyrirlestra á Íslandi 
um bylt ing una í Rússlandi 1917 og eftir  leik hennar. Lýsti hún látlausu stríði við 
bændur, harð neskju  legri skömmtun, matar skorti, jafnvel hungur sneyð, og hinni 
frægu uppreisn sjó liða í Kronstadt, sem barin var niður af fádæma grimmd. Ís-
lenskir kommúnistar, þar á meðal Hendrik S. Ottósson, and  æfðu Fridland hvat-
skeytlega. Á öndverðu ári 1946 birti litá ískur flóttamaður á Íslandi, Teodoras Biel-
iack inas, greinaflokk í Morgunblaðinu um undirokun Eystra salts þjóðanna. Lýsti 
hann henni mjög í sömu veru og Oras hér í þessari bók. Bieliackinas var rússneskur 
gyð ingur að uppruna, en fjölskylda hans hafði flúið eftir byltinguna 1917 til Litáen. 
Var hann almæltur á íslensku. Þjóð viljinn tók skrifum hans illa: „Morgunblaðinu 
hefur áskotnast litúvskur fas isti,“ skrifaði Björn Franzson. Urðu nokkrar rit deilur 
á milli Morgunblaðsins og Þjóðviljans um meðferð Svía á flóttamönnum frá Eystra-
saltslöndum. Íslendingar viður  kenndu hins vegar aldrei hernám Eystra salts   land-
anna fremur en aðrar Norður  landaþjóðir að Svíum undan teknum. Þegar for  sætis-
ráð herra útlagastjórnar Eist lands í Stokkhólmi, dr. August Rei, heimsótti Ís land á 
hvíta sunnunni 1957, tóku forseti Íslands og utan ríkis ráðherra á móti honum og 
létu mótmæli sendiherra Ráð  stjórnarríkjanna eins og vind um eyru þjóta.

Það kemur nokkuð við þessa sögu, að haustið 1954 fóru fyrstu íslensku náms-
menn irnir í Rússlandi eftir stríð til Moskvu, þeir Arnór Hannibalsson og Árni 
Berg mann. Eftir nokkur ár eystra varð Árni fréttaritari Þjóðviljans þar í borg. Einar 
Ol geirsson, formaður Sósíalistaflokksins, skrif aði miðstjórn kommúnistaflokks 
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Ráð stjórnarríkjanna sumarið 1961 og kvað Árna sérlegan heppilegan fréttaritara, 
því að hann gæti frætt íslenska lesendur „um Eystrasaltslöndin, þar sem berjast 
þarf gegn lygum afturhaldsaflanna“. Árni sneri heim 1962 og gerðist blaðamaður 
á Þjóð viljanum. Þótt hann skrifaði fyrstu árin margt um framfarir í kommúnista-
ríkjunum, átti hann þátt í því næstu áratugi, að blaðið snerist hægt og varlega frá 
fylgispekt við Kremlverja. Löngu seinna rifjaði Árni upp samtöl sín í Moskvu við 
há skólanema frá Eystrasaltslöndum, sem sögðu honum „frá kaldrifjaðri valdníðslu, 
fjölda  hand tökum, nauðungarflutningum, sjálfsmorðum vonsvikinna komm ún-
ista og háska þeim, sem búinn var sjálfri tilveru þessara þjóða“. Arnór brást hins 
vegar skjótar við því, sem hann sá og heyrði. Hann snerist hart gegn kommúnisma 
skömmu eftir dvölina í Rússlandi. Hann eignaðist í Moskvu marga vini frá Eystra-
salts löndum og vakti áhuga bróður síns, Jóns Bald vins Hanni  balssonar, for manns 
Alþýðu flokksins frá 1984, á hlutskipti þessara undir ok  uðu smáþjóða. Davíð Odds-
son, sem varð formaður Sjálfstæðisflokksins vor ið 1991, deildi þessum áhuga með 
þeim bræðrum. Hann hafði ungur þýtt bók eftir sænska rithöfundinn og Ís  lands -
vininn Andres Küng, son eistneskra flótta manna, um tilraunir Kremlverja til að 
útrýma þjóð leg um sérkennum Eistlendinga og gera þá að Rússum, Eistland: Smá-
þjóð undir oki erlends valds. Gaf Almenna bóka félagið hana út 1973. 

Þegar Davíð Oddsson myndaði ríkisstjórn vorið 1991 og Jón Baldvin Hanni-
bals  son varð utanríkisráðherra, gripu þeir tækifærið eftir misheppnað valdarán þá 
um sumarið í Rúss   landi til að endurnýja viðurkenningu Íslands á sjálfstæði Eystra-
salts  ríkjanna þriggja. Varð Ísland til þess fyrst ríkja. Utanríkisráðherrar Eystrasalts-
landanna hröðuðu sér til Íslands, og voru skjöl um mál ið undir  rituð við hátíðlega 
athöfn í Höfða 26. ágúst 1991. Um kvöldið sátu gestirnir veislu Davíðs Oddssonar 
forsætisráðherra í Ráðherrabústaðnum, og hefði Shake speare-þýðandinn Ants Oras 
kannast við vísuorðin, sem Davíð fór þá með: 

Í mannlífinu gætir flóðs og fjöru:
sé flóðsins neytt, er opin leið til gæfu,
en láist það, er lífsins sigling teppt
á grunnu lóni lítilmennsku og smánar.
Nú ber oss uppi háflóð stærsta straums;
vér grípum það! því ef oss fjarar uppi,
þá tapast allt.

Leiðtogar og talsmenn Eystrasaltsþjóðanna héldu því jafnan fram, eins og prófessor 
Oras, að ríki þeirra hefðu aldrei geng ið löglega og ótilneydd í Ráðstjórnarríkin, 
heldur verið hernumin lönd frá 1940 til 1991. Þeir — og raunar íslensk stjórnvöld 
líka — voru allt ann arrar skoð unar en sagnfræðingarnir Gunnar Karls son og Sigurður 
Ragnars son, sem skrif uðu árið 2006 í kennslubók fyrir íslenska framhaldsskóla, 
Nýjum tímum, að sum arið 1991 hefðu Eystrasaltsríkin aðeins nýtt sér þann rétt, 
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sem þau hefðu alla tíð haft til að ganga úr Ráðstjórnarríkjunum. Hvort tveggja 
væri, sögðu talsmenn Eystra salts þjóðanna á móti, að þau hefðu aðeins haft þennan 
rétt í orðu kveðnu og að þau hefðu aldrei gengið í Ráðstjórnarríkin og gætu þess 
vegna ekki heldur gengið úr þeim.  

Séra Sigurður Einarsson í Holti íslenskaði rit Ants Oras og samdi inngangsorð 
þau, sem hér eru prentuð ásamt meginmáli. Sjálfur hafði Sigurður talsvert komið 
við hin vægðarlausu átök  alræðis og lýðræðis, sem stóðu á Íslandi mestalla 20. öld. 
Ungur hafði hann gefið út ljóðabók í anda kommúnisma undir hinu afdráttarlausa 
nafni Hamar og sigð. En hann skipti um skoðun, þegar hann var fréttamaður Ríkis-
út varpsins á fjórða ára tug aldarinnar, fylgdist með al þjóða  málum og skrifaði um 
hreins anir Stal íns. Hlaut hann fyrir ámæli komm ún ista, sem hann rifjaði síðan upp 
á fjöl menn um fundi í Reykjavík vorið 1956, eftir að til Vesturlanda spurðist, að 
Ní kíta Khrústsjov hefði viður  kennt marga glæpi Stalíns í leyniræðu yfir fulltrúum 
á flokks þingi komm únista í Moskvu. Hið vel skrif aða og átakanlega verk eftir Oras, 
sem Sigurður þýddi og Almenna bókafélagið valdi sem sitt fyrsta útgáfurit, er enn 
nauð  synleg áminn ing um, að frelsið er ekki sjálfsagt, allra síst frelsi smáþjóða til 
að skipa eigin mál um í ver öld vígbúinna trölla. Eistland er lítið land, á stærð við 
Dan  mörku, en íbúar aðeins fjórum sinnum fleiri en á Íslandi. Það, sem gerðist 
þar, hefði getað gerst hér að breyttu breytanda: Konstantin Päts og Jaan Tõnisson 
hefðu ekki verið handteknir, heldur Ólafur Thors, Bjarni Benediktsson, Hermann 
Jónasson og Stefán Jóhann Stefánsson. Lepp stjórn Rússa hefði ekki verið skipuð 
Johannesi Vares og Hans Kruus, heldur Einari Ol geirssyni, Brynjólfi Bjarnasyni og 
Kristni E. Andréssyni. Eftir fjölda handtökur hefðu menn ekki verið lokaðir inni í 
járnbrautarklefum, heldur í kjall ara Sundhallarinnar í Reykjavík. Fanga búðir hefðu 
ekki verið við Hvítahaf, heldur í Grímsey. Bókin er endurútgefin 26. ágúst 2016 í 
minn ingu tíma mót anna rétt um aldarfjórðungi áður, er neytt var „háflóðs stærsta 
straums“. Er staf setning og mál notkun fært til nú tímahorfs og texti lagfærður, þar 
sem þurfa þótti. Örstuttar skýringar á nokkrum atriðum eru aftanmáls.

Tartu, Eistlandi, 30. júní 2016.
Hannes H. Gissurarson.
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Inngangsorð um bók og höfund

Þessi bók er engin skemmtisaga. Öðru nær. Hún er átakanleg harmsaga. Hún 
segir frá því, hvernig hámenntuð, athafnasöm og farsæl smáþjóð verður ofbeldi, 
svik um og ótrúlegu grimmdaræði að bráð. Vettvangur sögunnar er lýðveldið Eist-
land. Tíminn, sem hún gerist á, frá 1939 fram yfir lok síðustu heimsstyrjaldar. Og 
þó raunar lengur. Sú örlaganótt, sem lagðist yfir Eistland og nágrannalönd þess á 
þessum árum, hvílir ennþá yfir þeim með öllu myrkri skelfinga sinna og þjáninga. Í 
sögu  lokin rofar ekki fyrir neinni von. Dagur þeirrar vonar rís ekki, fyrr en samviska 
hins siðmenntaða heims og frjálsra þjóða hefur eflst svo að áræði, að ekki þykir 
þolandi, að saklausar smáþjóðir séu afmáðar af jörðunni.

Um höfund bókarinnar vil ég láta þessa getið: Ants Oras var prófessor í enskri 
tungu og bókmenntum við háskólann í Tartu í Eistlandi frá 1934 og allt til þess, 
er hann varð að flýja land fyrir Þjóðverjum í lok styrjaldarinnar. Tóku Rússar þá 
Eistland herskildi annað sinn í styrjöldinni, og var enginn óhultur um líf sitt dug-
andi manna, þeirra er sín höfðu látið getið við menningarlega eða stjórnar farslega 
forustu landsins.

Þegar prófessor Ants Oras kom að háskólanum í Tartu, átti hann þegar að baki 
hinn glæsilegasta feril sem vísindamaður, rithöfundur og bókmenntagagnrýnandi. 
Fór slíkt orð af honum, að honum var boðin kennarastaða við háskólann í Helsing-
fors, og gegndi hann henni um skeið, áður en hann hvarf til Tartu. Gerðist hann þar 
brátt einn af aðsópsmestu mönnunum í menntalífi þessarar glæsilegu háskólaborgar, 
sem með sanni mátti kalla vöggu og miðstöð menntalífs og lista í landinu. Lang-
dvalir hans í Englandi og djúptæk þekking hans á enskum bókmenntum, lífsháttum 
og menningu ollu því, að hann varð brátt einn af forgöngumönnum þess að efla 
menningarleg tengsl milli Bretlands og Eistlands, og var það eitt ærið nóg til þess, 
að Þjóðverjar tortryggðu hann jafnan, og sat hann í sífelldri hættu fyrir lögreglu 
þeirra, á meðan nasistar réðu landi. Hins vegar var hann kunnur að frjálslyndi og 
dyggur fyrirsvarsmaður borgaralegrar menningar, og var það og ærið nóg til þess, að 
Rússar höfðu á honum hinn versta bifur. Mátti því kalla, að líf hans væri í sífelldri 
hættu frá því, er styrjöldin hófst, og til þess, er honum tókst að flýja land ásamt 
konu sinni, og þó við ærinn háska.

Prófessor Ants Oras er kominn af efnuðu bændafólki, en faðir hans var barna-
kennari. Hann þekkir því lífskjör alþýðunnar og sögu þjóðar sinnar út í æsar. Þó að 
svo kunni að virðast sem honum liggi kaldara orð til Rússa en Þjóðverja, þá dregur 



12

hann enga dul á það, að allt til þess, er Rússar gerðu sig líklega til að afmá með 
öllu þjóð hans, töldu bæði hann sjálfur og almenningur í Eistlandi Þjóðverja vera 
sér skæðari óvini en Rússa. Var og svo, jafnvel á meðan Rússakeisari réð Eistlandi. 
Að baki harðræðum þeim og pyndingum, sem þjóðin átti við að búa á þeim árum, 
stóðu jafnan þýskættaðir aðalsmenn, sem áttu óhemju jarðagóss í landinu og 
máttu sín jafnan mikils við hirð Rússakeisara. Höfðu ýmsir frændur prófessors 
Oras komist illilega í kast við þessa afturhaldssömu og harðsvíruðu landsdrottna, 
er alls kostar áttu við alþýðu í skjóli keisaravaldsins. Eftir uppreistartilraunina 1905 
var föðurbróðir hans einn grunaður um að hafa verið uppreistarmönnum hlið-
hollur, og raunar ekki að ástæðulausu. Var sá allgildur bóndi. Hann varð þess vís, 
að refsileiðangur rússneskra hermanna var kominn í byggðina undir forustu hins 
þýska baróns, og tókst á síðustu stundu að fela sig á heylofti. Hermennirnir slógu 
hring um bæ hans og leituðu hans hvarvetna með brugðnum byssustingjum. Þegar 
hann varð ekki fundinn, stungu dátarnir í heyið, og fann bóndi kalt stálið við 
hör und sér, en slapp þó ósár, en þýski baróninn æddi um bölvandi og hét honum 
dauða, nær er hann fengi færi á. Bónda tókst síðar að flýja til Finnlands og lifði þar 
landflótta mestan hlut ævi sinnar. Annar föðurbróðir Oras barg og lífinu með því 
að flýja úr landi. Faðir hans hafði sig allmjög í frammi í sveitarstjórnarmálum og 
var frjálslyndur. Hann settu Þjóðverjar frá embætti, er þeir komu í land 1918, og 
voru þýskir njósnarar jafnan á hælum honum. Prófessor Oras telur vandfundna þá 
fjölskyldu í Eistlandi, er ekki hafði svipaða sögu að segja af viðskiptum við Þjóð-
verja. Þrátt fyrir það að Rússar kæmu einatt fram af siðlausri hörku og gerræði, litu 
Eist  lendingar fremur á þá sem viljalaus verkfæri þeirra, er stjórnuðu leiknum að 
tjalda baki, en eiginlega fjandmenn. Og þeir, sem leiknum stjórnuðu, voru hinir 
þýsku landsdrottnar, baltnesku barónarnir.

Þegar er Eistland hafði með harðfengilegri, en blóðugri baráttu öðlast frelsi sitt 
eftir heimsstyrjöldina fyrri, tók hagur landsins mjög að blómgast, og mættum við 
gjörla skilja það af hliðstæðum dæmum, er hér hafa orðið í landi síðan 1918 og þó 
einkum síðan 1944. Landbúnaði, iðnaði og verslun fleygði fram, hagur almennings 
réttist svo mjög, að óvíða var betur. Listir og æðri menntir blómguðust, alþýðu-
menntun öll varð með ágætum, og þjóðinni óx áræði og hugur til framkvæmdalegra 
stór virkja. Það var eins og löngu bæld athafnasemi, þrautseigja og atorka fengi loks 
svigrúm, og með þjóðinni bjó vakandi metnaður um það að hefja menningu sína 
og almenna hagsæld á slíkt stig, að öllum heimi mætti vera ljóst, að hún var þess 
full megnug að standa á eigin fótum og sjá sér farborða. Hið frjálsa, borgaralega lýð-
veldi með blómlega menningu og almenna farsæld var því Ráðstjórnar-Rússlandi 
sífelldur þyrnir í augum. Það var engu líkara en að þessi litla dugnarþjóð væri að 
leika sér að því að afsanna allar kenningar ráðstjórnarpáfanna, rétt undir handar-
jaðr inum á þeim. Og þýsku barónarnir höfðu ekki heldur gleymt fornri aðstöðu 
sinni á Eistlandi og þóttust mjög fá byr í seglin, eftir að Hitler komst til valda 1933. 
Kenningin um „lífsrými“ í austur varð eitt af átrúnaðaratriðum nasista.
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Það var því ekki lengi, að Eistland fékk að njóta frelsis síns og ávaxta þess í friði, 
og brátt tóku óveður stjórnmálanna að geisa um hina litlu þjóð. Gustinn af þeim 
tók þegar að leggja inn á Eistland upp úr 1920. Í desember 1924 gerðu erindrekar 
kommúnista tilraun til stjórnarbyltingar, en herskip og landher ráðstjórnarherranna 
beið albúinn á næstu grösum eftir merki um að ráðast á landið. Það var aðeins 
ódrepandi þrek þjóðarinnar og óbeit hennar á einræðisstjórnarfari og erlendri 
kúgun ásamt skörulegum viðbrögðum ríkisstjórnarinnar, sem barg henni í það sinn 
frá því að verða innlimuð í Ráðstjórnarsambandið. Árið 1934 reyndu nasistar að 
gera vopnaða stjórnarbyltingu með það fyrir augum að gera landið að handbendi 
Þriðja ríkisins. En einnig þá tókst þjóðinni að bjarga frelsi sínu. Hin ógnþrungna 
ör laganótt skall ekki á fyrr en fimm árum síðar.

Prófessor Ants Oras rekur alla þá harmasögu í þessari bók og gerir það af djúp-
færri þekkingu á öllum málsástæðum. Sú saga skal því ekki rakin hér. En allt er efni 
bókar innar mikið íhugunarefni þegnum fámennrar þjóðar, sem ekki á sér annan 
framadraum fegurri en þann að fá varðveitt frelsi sitt, menningu og tungu. Þess 
vegna á bókin brýnt erindi til Íslendinga. Hún opnar okkur útsýn til þeirra átta og 
at burða alþjóðlegra samskipta, sem okkur er hvað torveldast að kynnast. Og hún 
mætti vel verða til þess að auka okkur raunsæi og skilning á þeim átökum, sem fram 
hafa farið — og enn fara fram — í heiminum.

Holti, 8. ágúst 1955.
Sigurður Einarsson.
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Baksvið harmleiksins

 
I.

Fyrirlestrinum var lokið. Tólf kvenstúdentar — og aðeins einn af hinu kyninu — 
höfðu með athygli hlustað á tilraun mína til þess að skilgreina persónuleika og stíl 
Richards Crashaws og ritað samviskusamlega hjá sér, eins og vant var. Karl stúd-
ent inn var eini enskustúdentinn, sem þýsku hernámsyfirvöldin höfðu ekki kúgað í 
her þjónustu eða vinnuþjónustu eða til þess að hverfa undir jörðina.

Fyrirlestrasalurinn í bókasafni heimspekideildarinnar bar augljós merki um stór-
skotaárásir Rússa sumarið 1941, en það hafði verið ögn hlýrra í honum en næsta 
mið vikudag á undan, því að nú var að vora. Þetta var síðasti dagur marsmánaðar 
1943. Það hafði verið stórum viðfelldnara í bókasafninu, síðan þýski herrétturinn, 
sem hafði tekið hluta hússins til sinna nota, hvarf á brott úr því. En síðan hafði líka 
orðið drepandi kalt í því. Þjóðverjarnir höfðu alltaf haft einhver ráð með nægan 
eldi við. En við, sem vorum þjóð seld undir ofríki erlendra drottnara, urðum að 
láta okkur nægja lágmark af eldiviði og vera án allra þæginda. Það var því ekki um 
annað að gera en láta eld andans loga því glaðar. Reyndar var það miskunnarlaus 
nauð  syn að forðast einmitt þau viðfangsefni, sem heitast brunnu okkur öllum í 
huga, en þá var það léttir að geta fjallað um viðfangsefni löngu liðinna tíma á hinn 
hlut  læga, ástríðulausa hátt vísindamannsins.

Allir, sem verið höfðu viðstaddir fyrirlesturinn, höfðu reynt hið kæfandi and-
rúms loft, sem hið marxísk-lenínska eftirlit með háskólanáminu hafði skapað á sín um 
tíma. Það eftirlit var svo miskunnarlaust, að það var meira að segja fyrirskipað, með 
hvaða hætti mætti fjalla um svo ópólitískt viðfangsefni sem skáldskap ensku dul-
hyggjumannanna . Nasistarnir, sem nú höfðu haft völdin í Eistlandi í meira en hálft 
annað ár og litu á Eistlendinga sem undirþjóð samkvæmt drottinþjóðarkenningu 
sinni, voru að vanda of hrokafullir til að vera að fást um menntalíf þessarar úrkasts-
þjóðar, sem ekki taldist til Indó-Evrópumanna, og fyrir þetta vorum við einstaklega 
þakklátir.

Fyrirlestri mínum var sem sé lokið, og ég gekk niður tröppurnar á aðalbyggingu 
há skólans í Tartu og í gegnum súlnahlið hennar í átt til Werner-kaffistofunnar, 
sem ennþá var eftirlætisstaður háskólaársins. Ég fyllti pípuna mína með mylsnu 
af heimaræktaða tóbakinu, sem konu minni hafði tekist að krækja í handa mér, 
braut dálítið heilann um næsta fyrirlestur minn og hvort mér lánaðist í kvöld að 
halda áfram með þýðingu mína á „Prometheus Unbound“. Ég hafði unnið ákaft 
að henni síðustu tvo mánuðina í von um, að mér kynni að takast að ljúka að 
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minnsta kosti erfiðustu köflunum, áður en eitthvað dyndi yfir, sem byndi endi á 
þessa sýslan. Í kvöld var ég alveg sérlega vel fyrirkallaður. Í landi slíku sem okkar, 
sem tvisvar hafði verið hernumið með litlu millibili, undirokað, ógnað, rænt og 
mis þyrmt af framandi harðstjórum, höfðu hljómfegurðin og siðgæðisþrótturinn 
í þessum volduga frelsisharmleik Shelleys fengið alveg sérstakt inntak og mátt. 
Nokkur erindi úr þriðja þætti unnu mér engrar hvíldar, fyrr en ég hefði klætt þau 
eist  neskum orðum.

Við dyrnar á litla eistneska kaffihúsinu, sem stóð örskammt frá háskólanum, stóð 
há vaxinn, ljóshærður undirforingi þýskur í samræðu við eistneskan embættismann. 
Þrátt fyrir örveika vorboða blés napur næðingur, og þessi kaffistofa hafði ekki 
neitt að bjóða, sem létt gæti hina almennu tilfinningu um lamandi kúgun. En 
alltaf gat það borið við, að þar hitti maður eitthvert hinna ungu eistnesku skálda, 
sem að vísu fengu eigi verk sín birt undir ritskoðun hinna framandi drottna, en 
höfðu vaxið að þreki, lífsalvöru og dýpt tilfinninganna á þessum árum angistar 
og sjálfsrannsóknar. Myrk glóðin í kvæðum þeirra, sem gengu manna á milli í 
fá  mennum trúnaðarmannahópi í einu horni kaffistofunnar, olli því, að lífið varð 
með einhverjum hætti þolanlegra. Verið gat, að ég fengi eitthvað nýtt að lesa í dag. 
Hverja nýja strengi tilfinninganna myndi það hræra? Hvaða nýja möguleika á sviði 
hrynjandi og orðskipunar myndi það opinbera?

Ég gekk upp hin fáu þrep og inn í fyrstu, þröngu stofuna í Werner-kaffihúsinu. 
Þar var engan að sjá, sem ég kaus sérstaklega að vera með. Í næsta sal fyrir innan sátu 
nokkrir stúdentar, einn eða tveir listamenn, tvær, þrjár konur, húsfreyjur prófessora 
eða annarra háskólamanna. Þau töluðu saman í lágum hljóðum. Sennilega voru 
þau að ræða um eitthvert svartamarkaðsmál eða horfurnar á hinum hernaðarlegu 
eða stjórnmálalegu vígstöðvum — eða þá með mjög varfærnislegum orðum síðustu 
frétt  irnar frá Breska ríkisútvarpinu BBC. Mundu Rússar fást til þess að virða 
ákvæð in í Atlantshafsyfirlýsingunni? Þeir höfðu þegar kunngert ákveðið, að þeir 
myndu gallharðir halda fram kröfu sinni til Eystrasaltsríkjanna. En efalaust myndu 
bandamenn þeirra hafa einhverja hemla á ránsfýsn þeirra. Um slíkt var rætt við 
kaffiborðin í þá daga, — að svo miklu leyti, sem ekki var um það rætt, hvernig tak-
ast mætti að smygla nokkrum mjólkurlítrum eða nokkrum fleskbitum ofan úr sveit 
fram hjá þýsku lögregluvarðakeðjunni, sem margundin var um borgina. Eða þá 
hver tök væru á að krækja sér í aukaskömmtunarseðil einhvers sjúklings. Eistnesku 
lækn  arnir voru ósparir á að undirrita slíka seðla og litu á það sem mótleik gegn 
hungur stefnu Þjóðverja.

Í þriðja salnum, sem var lítill og óþægilegur, sátu nokkrir borgarar, þögulir og 
áhyggju  fullir, og kynntu sér síðasta eintak af aðalblaði borgarinnar, sem var litlaust 
og bar merki hinnar ströngu ritskoðunar. Fjórði og síðasti salurinn var langur og 
mjór og minnti með básum sínum einna helst á járnbrautarvagn. Hann var öllu fá-
tæklegri í búnaði en annar salurinn, sem þótti einna fínastur. Þarna kom ég auga á 
ungan laganema, sem ég þekkti, og sat hann einn við borð. Ofurlítið fjær sat hópur 
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þýskra liðsforingja. Ég hafði fyrir nokkru lesið nokkur ljómandi álit leg kvæði eftir 
þennan unga stúdent, og fannst mér nú sem ég hefði fundið þann fé lags skap, sem 
ég leitaði að. Þess vegna settist ég hjá honum og fór að tala við hann um síðasta 
verk hans. En áður en hann fengi svigrúm til þess að svara neinu, kom einhver við 
öxl mér. Ég sneri mér við og sá, að það var vinur minn Jaan Ots, stofnandi margra 
róttækra tímarita, sem höfðu fyrir löngu verið bönnuð. Hann var fastur liðsmaður 
stjórnarandstöðunnar í hvaða skipulagi sem var og fastur félagi hverra þeirra samtaka, 
sem börðust fyrir meira lýðræðislegu frelsi. Hann var hvort tveggja í senn, djarfur 
og varkár, stilltur og ráðkænn, tilfinningamaður mikill, en ólæknandi þrákálfur, 
búinn framúrskarandi gagnrýnihæfileikum. Hann var bónda sonur úr Suðvestur-
Eistlandi. Ákjósanlegri samsærismaður gegn hverju her námsvaldi sem var varð ekki 
fundinn. Þýska öryggislögreglan hafði hótað hon um nauðungarbrottflutningi, 
en hann hafði falið sig um stundarsakir uppi í sveit, og síðan hafði honum með 
mikilli kænsku tekist aftur að koma sér fyrir í borginni. Ots var alltaf vanur að hafa 
merkileg tíðindi að segja, og ég beið þess því með eftirvæntingu, hvað honum væri 
á höndum. Ég gat ekki séð nokkurn vott geðs hræringar á skarpleitu andliti hans 
með framstæðu hökunni, en það var aldrei heldur unnt. Hann benti mér að koma 
að borði sínu. Ég afsakaði mig við vin minn, skáldið, og settist hjá Ots.

„Hvað er um að vera?“ spurði ég.
„Langar þig til að reyna að komast yfir til Svíþjóðar á laugardag?“ sagði hann í 

hálf um hljóðum.
„Til Svíþjóðar? Og hvernig á það að gerast? Og á laugardaginn í þokkabót! Það 

jafn gildir því, að ég verði að gera svo vel og hypja mig héðan samstundis!“
„Á morgun förum við til Tallinn. Á föstudag höldum við áfram út til strandar. 

Við höfum getað klófest vélbát. Allt er klappað og klárt.“
„En hvernig á ég að fá ferðaleyfi til Tallinn? Dettur þér í hug, að lögreglan fáist 

til að veita mér það? Auk þess verð ég að fá að tala við konu mína. Ég get ekki skilið 
hana eftir eina hér.“

„Hún var hér fyrir hálfri klukkustund og er nú þegar komin á fund lögreglunnar 
til að fá ferðaleyfin. Mikk Menning verður ekki skotaskuld úr því að koma því í lag. 
Svo að hún ferðast auðvitað með þér. Móðir þín liggur dauðveik í Tallinn, og þið 
eigið að heimsækja hana. Skilurðu nú?“

„Auðvitað! Úr því svo er í pottinn búið, er mér ekkert að vanbúnaði að halda af 
stað.“

Mikk Menning, traustur félagi eistnesku neðanjarðarhreyfingarinnar og yngsti 
sonur síðasta sendiherrans, sem Eistland átti í Berlín, gegndi undirtyllustöðu í 
lög   reglu liði borgarinnar, sem gerði honum auðið að gera mörgum vini dýrmætan 
greiða. En samt sem áður ... ég braut heilann um, hvernig það mundi ganga. Á 
með an ég sat þarna ennþá og velti vöngum yfir þessu, sem ég hafði svo lengi vonað 
að koma myndi, en aldrei þorað að trúa, sá ég konu mína koma inn gegnum ytri 
salinn. Það mátti sjá á henni, að hún var í býsna góðu skapi, þó að hún reyndi að 
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dylja það. Jafnskjótt og hún hafði sest við borð okkar, dró hún varlega fram og 
sýndi okkur tvö skjöl, sem báru stimpla þýskra stjórnvalda. Mikk hafði bersýnilega 
látið hendur standa fram úr ermum.

Þetta var síðasta koma mín í Werner-kaffihúsið, þar sem ég hafði verið tryggur 
gestur í nærri aldarfjórðung. Og það var síðasti dagur minn í borginni, þar sem ég 
hafði eytt mestum hluta ævi minnar, gengið í skóla, ritað bækur, kvænst og verið 
háskólakennari í fimmtán ár. Níu ára starfi sem prófessor í ensku var með því lokið. 
Nú skyldu ekki framar verða neinir fyrirlestrar, engar kannanir á stíleinkennum og 
skapgerðum, engar þýðingar úr verkum Shelleys og engin umgengni við skáld og 
listamenn, sem ég hafði metið svo mikils. Nú lágu kröfuharðari viðfangsefni fram 
undan. Það var ekki lengur tími til að hugleiða. Ég varð að hafast að.

II.

Þessi bók er skrifuð um atburði og ástæður í landi mínu og ýmsar staðreyndir í 
lífi mínu, bæði fyrir og eftir að dvöl minni lauk í Eistlandi. Áður en horfið er að 
aðal  efni bókarinnar, verður að geta örfárra atriða um mig og landið, sem ég á rætur 
mínar í.

Ég er Eistlendingur, borgari hins litla lýðveldis, Eistlands, sem Rússland hefur 
nú hernumið. Það liggur milli Finnlands í norðri, Eystrasalts í vestri, Lettlands í 
suðri og Rússlands í austri. Ég er fæddur árið 1900 í Tallinn, sonur kennara og 
kom inn af bændum í báðar ættir. Í flestum leyfum mínum, bæði á barnsaldri og 
fullorðinsárum, dvaldist ég á búgarðinum, þar sem faðir minn fæddist. Með því 
að allir aðrir skólar en rússneskir voru bannaðir í landi mínu, þegar frá eru teknir 
örfáir þýskir og eistneskur kennaraskóli fyrir stúlkur í Tartu, varð uppeldi mitt 
alveg fram að 1917 fullkomlega rússneskt. Kennarar mínir voru flestir Rússar, og 
mér og félögum mínum var ekki leyft að nota móðurmál okkar, eistneskuna, jafn-
vel þá er við töluðumst við innbyrðis í skólanum. Auðvitað brutum við daglega 
þetta bann, sem einungis varð til þess að skerpa skilning okkar á lífsvanda þjóðar 
okkar og gera okkur að eldheitum föðurlandsvinum. Það kenndi okkur einnig að 
beina löngunarfullum augum til hinna frjálsari Vesturlanda, sem við fundum, að 
við áttum samstöðu með, bæði vitsmunalega, trúarlega og hugmyndafræðilega.

Þegar Rauði herinn réðst á Eistland 1918, gekk ég í hinn nýstofnaða eistneska her, 
og þegar háskólinn í Tartu var aftur endurreistur 1919 sem þjóðlegt menntasetur, 
hóf ég nám þar, fyrst jafnframt herþjónustunni. Ég lagði stund á nýrri málin ásamt 
bókmenntum og heimspeki. Þegar ég hafði lokið námi mínu þar, hélt ég áfram við 
háskólann í Leipzig og síðan lengi í Oxford. Árið 1928 varð ég lektor í ensku við 
háskólann í Tartu, 1934 dósent í enskri málfræði við háskólann í Helsingfors og 
sama ár prófessor í ensku í Tartu.

Ég verð einnig að gera nokkra grein fyrir landi mínu, þar sem svo háttar, að 
jafnvel menntað fólk hefur mjög óljósar hugmyndir um það.
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Eistland er stærra en Danmörk, en fram að styrjöldinni síðari var íbúatalan ekki 
stórum hærri en 1.100.000. Sextíu og sjö af hundraði stunda landbúnað, og flestir 
landsmenn voru lúterstrúar. Mál okkar er mjög líkt finnsku, gerólíkt rússnesku. 
Fáar þjóðir Norðurálfu hafa mátt þola aðrar eins hörmungar af hendi erlendra yfir-
gangsseggja. Í 700 ár var þjóð mín svipt öllu stjórnmálafrelsi og mátti beygja sig 
undir ok, sem var stórum þyngra en það, sem Pólverjar urðu að sætta sig við. Hvað 
eftir annað féll fólkið unnvörpum af harðrétti hungurs, farsótta og styrjalda og 
ólýsan legri harðstjórn hins svonefnda þýsk-baltneska aðals. Sem dæmi má nefna, 
að í Norðurlandaófriðnum mikla gat Sheremetev hershöfðingi sent herra sínum, 
Pétri mikla, þær sigurfréttir, að svo væri komið, að „nú galar hvorki hani né geltir 
hundur á öllu landinu“.

En forfeður okkar voru harðir menn og þolgóðir og gripu hvert tækifæri, sem 
bauðst, til betri lífsafkomu og menningar. Fáum árum eftir að átthagafjötrinum 
var aflétt, höfðu eistnesku bændurnir keypt nálega helming þeirrar jarðar, sem þeir 
nytj  uðu. Og það var algengt í kringum 1880, á meðan myrkrið hvíldi víða þungt 
yfir Norðurálfu, að eistnesku bændurnir kenndu börnum sínum að lesa og skrifa.

Í sífelldri baráttu við hina drottnandi þýsku yfirstétt tókst eistnesku bændunum 
með samvinnufélagsskap að afla sér þess, sem skortur á fjármagni hefði annars 
gert þeim fullkomlega ofviða. Þeir sköpuðu sér betri búgarða, betri banka, betri 
skóla, jafnvel betri leikhús en hinir fyrri drottnar þeirra og atvinnuveitendur höfðu 
átt. Þolinmóð seigla þeirra og frelsisást gerði þeim auðið að standast menn ingar-
kúgunina, sem átti að gera þá að Rússum, á sama hátt og þeim hafði áður tekist að 
komast hjá að verða Þjóðverjar. „Evrópa“ var vígorð ungu kyn slóðar innar í dögun 
20. aldar. „Evrópa“ merkti í munni Eistlendinga hið besta úr evrópskri menn ingu, 
reist á grunni traustra, þjóðlegra erfða. Það var því sem menningarlega fullþroska 
aðili hinnar evrópsku þjóðafjölskyldu, sem Eistlendingar lýstu yfir fullkomnu sjálf-
stæði sínu gagnvart Rússlandi árið 1918 og studdust í því við grundvallarreglur, 
sem bæði Kerenskíj og Lenín höfðu hyllt opinberlega. Það gerðist fáum vikum eftir 
að bolsévíkar, þvert ofan í áður gefin ótvíræð loforð, höfðu lýst ógildar kosningar 
til eistlensks stjórnlagaþings, jafnskjótt og þeim varð ljóst, að kosn inga úrslitin urðu 
hinn herfilegasti ósigur fyrir þá sjálfa. Eistlendingar börðust sem verndarar vest-
rænnar menningar gegn innrásarher Ráðstjórnar-Rússlands, sem braust inn á hæla 
hinum hörfandi Þjóðverjum haustið 1918. Árið 1920 féllu Rússar skilyrðislaust frá 
öllum kröfum til lands okkar „um aldur og ævi“, en fengu þess í stað stórkostleg 
fríð indi í verslunarmálum. Þá fyrst gat Eistland hafið tilveru sína sem sjálfstæð 
þjóð, lýðræðislegt lýðveldi, og hvort tveggja í skilningi frjálsra þjóða Vesturlanda.

Það vill svo til, að ég hef fyrir framan mig bók eftir bandaríska rithöfundinn 
Marion Foster Washburn, sem kom út árið 1940 og heitir Í leit að farsælu landi. Frú 
Washburn hafði verið í mörgum löndum Norðurálfunnar, þar á meðal Rúss landi 
bolsévíka, í von um að finna að minnsta kosti eitt, sem hefði frið og hamingju að 
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bjóða íbúum landsins. En hún hafði orðið fyrir sárum vonbrigðum. Af tilviljun 
hafði hún síðan komið til Eistlands. Hún dvaldist þar um skeið og rannsakaði 
hag og ástæður. Og þessi er vitnisburðurinn, sem hún gaf þjóð minni: „Þó að 
Eist   lend ingar séu fátæk þjóð, hefur þeim á tuttugu árum tekist að tryggja sér þau 
sjö verðmæti, sem hverjum manni eru nauðsynlegust: Fæðu, hita, gott uppeldi, 
at   vinnu, skoðanafrelsi, heilbrigði og kærleika. Þessi fámenna og tiltölulega lítt 
kunna þjóð er hvetjandi fyrirmynd um ríki, sem hefur verið skipulagt þannig, að 
það fullnægir sjálfsögðustu lífsnauðsynjum þegnanna. Engin örbirgð, ekkert at-
vinnuleysi, enginn ólæs í ríkinu! Lýðræðisríki á leið til allsnægta!“ Þetta var það, 
sem henni hafði verið sagt, að hún myndi finna í Eistlandi, og hún fann það. Í 
stuttu máli: Eina farsæla landið, sem hún hafði fundið í Evrópu, var okkar land.

Vera má, að fundist hafi ófarsælt fólk í landi okkar um þessar mundir. Enginn 
Eist lendingur myndi neita því. En þegar við horfum um öxl á þessi tuttugu ár 
frelsis og sjálfstæðis, hljótum við að játa, að þeir voru hlutfallslega fleiri í flestum 
öðrum löndum, sem brast það, sem hverjum manni er nauðsynlegast. Núverandi 
drottn arar Eistlands reyna á allar lundir að kúga Eistlendinga til þess að trúa því 
sjálfir, að þeir hafi verið mjög ófarsælir á árum frelsis, almennrar viðreisnar og 
velmegunar. Það gengur erfiðlega — ennþá.

En velmegun sú, sem landið náði á þessum árum, var ekki vinningur fárra á 
kostn að fjöldans. Öðru nær. Henni var jafnar deilt á milli þegnanna en víðast 
annars, að minnsta kosti miklu réttvíslegar en nokkru sinni hefur tíðkast í Ráð-
stjórnar ríkjunum. Aðeins 6% af þjóðinni lifði af vöxtum af eignum, og jafnvel 
af þessu fólki var aðeins mjög fátt, sem gat kallast auðugt í vestrænni merkingu. 
Tala atvinnuleysingja var afar lág, ef til vill 1.000 manns upp og ofan, og oftast 
var þetta fólk, sem hætt hafði við einhver störf og ekki komist á rekspöl með neitt 
nýtt. Fyrirtækin áttu í raun og veru miklu oftar í erfiðleikum með að afla nægi legs 
verkafólks en að segja þyrfti upp. Þau voru í örum vexti, bæði iðnaðar- og versl un-
ar fyrirtæki jöfnum höndum. Og sem landbúnaðarþjóð voru Eistlendingar að verða 
jafn okar Dana.

Almenn lífskjör bötnuðu frá ári til árs. Með þrotlausu kappi nálgaðist þessi 
vonglaða og vinnusama þjóð það takmark að verða í þessu efni jafnoki Norðurlanda. 
Og á sviði almennra mennta og lista var hún þegar orðin jafnoki þeirra. Á tímabili 
tuttugu og eins árs frelsis og sjálfstæðis rituðu Eistlendingar fleiri og betri bækur 
en á samanlögðum öllum þjóðarferli sínum áður, sköpuðu fleiri listaverk og komu 
meiru til leiðar í verklegum framkvæmdum. Svo drjúg reyndist þeim blessun þess 
að vera í fyrsta sinni frjálsir að því „að rækta sinn eigin reit“. 
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Skuggarnir þéttast

 
I.

Það var september 1939. Í hálfan mánuð hafði eistneska þjóðin ásamt hverri þeirri 
þjóð, er ekki laut einræðisharðstjórn, beðið þess í ofvæni, hvernig pólska harm-
leikn um myndi ljúka, og vonað, að hin drepandi árás Þýskalands á þetta ríki myndi 
verða stöðvuð með einhverju kraftaverki á síðasta andartaki. Þeir, sem vörðu Varsjá, 
börðust ennþá eins og hetjur af óbilandi hugrekki. En síðan brustu allar vonir með 
hinni lævíslegu árás Rússa að baki Pólverjum þann 17. september. Þaðan af höfðu 
Pól verjar einnig fengið öfluga fjandmenn á bak sér. Austurveldið mikla með öllum 
sínum voldugu tækjum hafði gripið inn í leikinn.

Eitt andartak sefaðist vaxandi ótti okkar við fregn, sem okkur barst 22. september 
og var í því fólgin, að viðskiptasamningar milli Ráðstjórnarríkjanna og Eistlands, 
sem staðið höfðu yfir vikum saman, hefðu komist á og væru okkur mjög hagstæðir. 
Eistneska utanríkisráðherranum, Karli Selter, var boðið til Moskvu ásamt frú sinni 
til þess að vera viðstaddur hátíðlega undirritun samninganna. Frá því var skýrt, að 
Ráð stjórnarríkin myndu verða fús til að fylla í skörð þau, sem tilfinnanlegust höfðu 
orðið í innflutningi okkar við einangrunina frá Vesturlöndum. Með því virtist sem 
far sælleg lausn hefði fengist á einu alvarlegasta úrlausnarefni okkar.

En tveim dögum síðar varð okkur ljóst, að hér var miklu meira í húfi en okkur 
hafði nokkru sinni dottið í hug að óttast. Þegar flugvél Selters lenti í Moskvu að 
kvöldi hins 24. september, hafði það þegar verið básúnað út um allan heim með 
öllum þeim rómstyrk, sem Ráðstjórnarríkin eiga yfir að ráða, að rússneskt flutn-
inga skip, Metallist, hefði verið skotið í kaf „af óþekktum kafbáti“ rétt utan við 
land steina Eistlands í Narva-flóa. Og þegar næsta dag var Selter í Tallinn og færði 
þær uggvænlegu fregnir, að Ráðstjórnarríkin hefðu borið fram mjög víðtækar 
kröfur við eistnesku stjórnina. Svo var látið heita, að þegar hefði komið í ljós, 
að Eistland væri ekki þess megnugt að verja hlutleysi sitt, og var þess því krafist, 
að það gerði samning við Ráðstjórnarríkin um svonefnda „gagnkvæma aðstoð“. 
Enn fremur skyldi Eistland afhenda Ráðstjórnarríkjunum flota og flugstöðvar eftir 
nán ara samkomulagi. Jafnvel hinum skammsýnustu gat ekki dulist, að með slíkum 
samningi var land okkar algerlega komið á vald Rússa.

Nokkrum mánuðum síðar lá rússneska flutningaskipið Metallist gersamlega 
heilt á húfi í eistnesku höfninni Paldiski. En nú í september var það sem sé sokkið 
sam kvæmt opinberri yfirlýsingu, og Eistland, sem bar ábyrgðina á þessu hörmulega 
slysi, skyldi bæta það með því að láta af hendi frelsi sitt.
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Fregnin um kröfur Ráðstjórnarríkjanna flaug eins og eldur í sinu um allt landið. 
Meiri hluti þjóðarinnar var þess albúinn að verjast. Þrátt fyrir að herinn hefði aðeins 
8.000 manns á að skipa, var hann fús til þess að bjóða byrginn ofureflinu, sem stóð 
og beið þess eins að fá skipun um að ryðjast yfir landamærin. Yfirhershöfðinginn 
Laidoner, sem eitt sinn hafði leitt heri Eistlands fram til sigurs og frelsis fyrir þjóð-
ina, lagði kapp á að fá leyfi til að verjast. Engum gat verið ljósara en honum, að 
við höfðum engar líkur til að geta varist nema skamma stund, þar sem okkur brast 
alla aðstoð utan frá. En hann áleit eins og flest okkar, að við yrðum, hvað sem 
það kostaði, að sýna í verki vilja okkar til þess að varðveita frelsi okkar. Her okkar 
myndi verða gereyddur, borgir okkar afmáðar eða lagðar í rústir að miklu leyti og 
þúsundir almennra borgara mundu farast. En þá vissi líka heimurinn, hver væri 
afstaða okkar.

En Päts forseti, sem var varkár maður og efagjarn, leit öðruvísi á. Hann hafði séð 
allt of mörg dæmi þess, hve almenningsálitið í heiminum er valt og brigð ult, til að 
treysta því. Enginn efaðist um hugrekki hans né siðferðisþrek. En hann ákvað, hvað 
sem úr yrði, að senda nefnd til Moskvu til að semja um hinar rússnesku kröfur. 
Hann virðist hafa litið svo á, að eini möguleikinn til þess að bjarga Eistlandi væri í 
því fólginn að vinna tíma, fá svigrúm. Andstaða af hálfu Eist lands myndi sennilega 
leiða gereyðingu yfir þjóðina.

Hinn 27. september kom sendinefndin til Moskvu. Í henni voru for sætis ráð-
herrann, pró fessor Uluots, Karl Selter utanríkisráðherra og fulltrúi stjórna r and-
stöð unnar, pró fessor Ants Piip. Laust fyrir miðnætti næsta dag var undirritaður 
sáttmáli milli Ráð stjórnarríkjanna og Eistlands um „gagnkvæma aðstoð“.

Allt fram að þessu hafði eistneska þjóðin verið albúin þess að leggja út í vonlausa 
styrjöld. Strandvirkin biðu aðeins eftir fyrirskipun um að hefja skothríð á rússnesku 
orrustuskipin og beitiskipin, sem léku listir sínar nær og nær landi í eistneskri 
landhelgi og voru þegar tekin að ógna höfuðborginni. Loftvarnaliðið fylgdist 
með hlöðnum byssum rússnesku sprengjuflugvélanna, sem hringsóluðu daglega 
yfir eist neskum borgum og hnituðu hringa yfir helstu opinberum byggingum og 
minnis merkjum. Í Tartu sá ég þær til dæmis geysast um rétt fyrir ofan þakið á 
Vanemuine-leikhúsinu, vöggu hinnar eistnesku leiklistar. Hin fáu herfylki okkar 
höfðu öll tekið sér varnarstöðu við landamærin og væntu rússneskrar árásar á hverri 
stundu. Aðfaranótt 28. september var óvanalega dimm og skuggaleg haustnótt, en 
fólk vakti fram á morgun í þeirri trú, að einhverjar mjög áríðandi eða mikilsverðar 
fregnir yrðu birtar.

Það var þó ekki fyrr en næsta dag, sem meginatriði sáttmálans voru kunngerð. Til 
endurgjalds fyrir loforð Ráðstjórnarríkjanna um að styrkja Eistland með vopn um 
og nauðsynjum gegn utanaðkomandi árás skyldi Eistland láta af hendi við Rússa 
tilteknar hafnir og flugvelli og veita þeim rétt til að hafa vopnaðan her í landinu 
innan vissra takmarka. Hvorugu ríki skyldi heimilt að ganga í neitt samband eða 
gera neinn sáttmála, sem beint væri gegn hinu. Þar að auki var tekið fram — og það 
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er mjög mikilsvert — að sáttmáli þessi skyldi á engan hátt skerða fullveldi samn-
ingsaðila, hvorki í viðskiptum né stjórnmálum.

Svæði þau, er Rússum skyldi heimilt að nota til þess að koma upp herstöðvum, 
voru eyjarnar undan eistnesku ströndinni, höfnin Paldiski rétt hjá höfuðborginni 
og viss svæði Norður-Eistlands. Eigi skyldi Rússum heimilt að hafa fleiri en 25.000 
hermenn í landinu.

Til þess að skilja, hverju þetta skipti okkur í raun og veru, þarf ekki annað en 
að hugsa sér, að England hefði á stjórnartímabili Nevilles Chamberlains látið af 
hendi við Þýskaland eyjurnar Mön og Wight, Greenwich og Tilbury og heimilað 
því að hafa í landinu svo öflugan her, að hann væri margfaldur ofjarl breska hersins. 
Þá verður það skiljanlegt, að fregnin um sáttmálann var engum Eistlendingi til 
hugar  léttis, heldur olli þess í stað undrun og ótta. Það stoðaði lítið, þó að Päts 
for seti héldi útvarpsræðu til þess að sefa fólkið. Jafnvel hinni einföldustu sál hlaut 
að skiljast, að nú stóðu voldugum fjandmanni með takmarkalausa getu allar dyr 
opnar.

Tveir af Eistlendingum þeim, sem þátt tóku í samningunum í Moskvu, skýrðu 
mér sjálfir frá því, að á einum fundinum í Kreml hefði Stalín hvað eftir annað 
gefið „drengskaparloforð sitt sem bolsévíka“ upp á það, að Rússland skyldi ekki 
hlut ast til um innanlandsmálefni Eistlands. Hann lét jafnvel svo lítið að fara viður-
kenningarorðum um dugnað og framtak eistnesku bændanna og játaði, að land 
okkar hefði tekið stórkostlegum framförum, síðan sjálfstæði þess hófst. Prófessor 
Piip varð að þiggja mynd af Stalín, áritaða með hinu fræga vörumerki „vinur allra 
þjóða“. Hann varðveitti þessa gjöf í vinnustofu sinni, en hún gat því miður ekki 
borgið honum frá þeim dapurlegu örlögum að vera tekinn höndum og fluttur 
þræla flutningi úr landi af rússnesku leynilögreglunni.

II.

Nú rak hver atburðurinn annan. Sá hluti Rauða hersins, sem beðið hafði fylktu 
liði við landamæri Eistlands, tók til óspilltra mála. Fylking eftir fylkingu af bryn-
vögnum og skriðdrekum brunaði inn yfir landamæri Eistlands þegar eftir miðnætti 
28. september, löngu áður en íbúarnir höfðu fengið fréttirnar um sáttmálann í 
morgunútvarpinu. Svo hafði verið ákveðið, að hersveitirnar hvor sínum megin 
landa mæranna skyldu leika þjóðsöng hinna, áður en rússnesku hersveitirnar færu 
yfir landamærin. En þar eð Rússar sýndu sig ekki líklega til þess að halda sáttmálann 
að þessu leyti, urðu Eistlendingarnir að leika einir bæði sinn eigin þjóðsöng og 
Alþjóðasöng verkalýðsins, Internationalinn. Eistneskir hermenn undir rússneskri 
yfir stjórn gættu allra vega, sem her Rússa fór um, til að koma í veg fyrir óeirðir og 
árekstra. Var það gert samkvæmt kröfu Rússa, þó að engum dyttu óeirðir í hug. Hér 
við bættist, að þess var krafist, að hlerar væru fyrir öllum gluggum, þar sem Rússar 
óðu fram, svo að enginn skyldi geta njósnað um hernámsliðið. Eistneskir vélvirkjar 
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og smiðir höfðu fengið fyrirskipun um það að vera Rússum hjálplegir við aðgerðir 
á brynvögnum og skriðdrekum, sem bila kynnu á vegunum. En þrátt fyrir að þeir 
hömruðu og skrúfuðu baki brotnu, kom það ekki að haldi, og fjöldi farartækja lá 
eftir eins og hráviði á öllum þeim þjóðvegum, sem Rauði herinn hafði farið um.

Vélvirkjar þessir og hergæslumenn voru þeir einu, sem tækifæri höfðu til þess 
að sjá innstreymi Rússa og lýsa því. Það, sem þeir sáu, voru hermenn í tötralegum 
einkennisbúningum, lágvaxnir, vesældarlegir, með augljós einkenni langvarandi 
næringarskorts. Furðulega mikill hluti þeirra var Mongólar. Hinir nýju bandamenn 
okkar höfðu með ólíkindum mikið Asíusnið á sér, en hins vegar engan Evrópubrag.

Þó að skilja yrði eftir fjölda farartækja á vegunum, brunuðu rússnesku herfylkin 
samt hvert til stöðva sinna. Þar var þegar í stað komið upp bráðabirgðaherbúðum, 
sem voru strengilega einangraðar frá umhverfinu. Öflugar gaddavírsgirðingar 
höml uðu hermönnunum að komast í samband við borgarana. Aðeins liðsforingjar 
og pólítrúkar, það er: stjórnmálafulltrúar og njósnarar, höfðu leyfi til þess að vera á 
faralds fæti í þeirri undarlegu veröld, sem nú var orðin samastaður þeirra.

Brátt komu þúsundir rússneskra verkamanna í kjölfarið, og var þeim skipt niður 
á hinar ýmsu herstöðvar. Þeir voru einnig gersamlega einangraðir og strengilega 
forboðið að leita nokkurs samfélags við „auðvaldsheiminn“ umhverfis þá.

En þrátt fyrir allar þessar varúðarreglur bauð ströng nauðsyn, að nokkur hluti 
Rússanna hlaut að fá að fara nokkurn veginn frjáls um hinar eistnesku borgir. Og 
lið frá flotadeildunum, sem lagst höfðu í höfninni í Tallinn, fékk allmikið frjálsræði 
til ferða. Brátt tóku þessir forréttindakommúnistar að yfirfylla eistneskar sölubúðir. 
Þeir gátu skipt peningum sínum á mjög hagkvæmu gengi og fengu áttatíu eistnesk 
sent fyrir rúbluna. Það var því sem næst átta sinnum meira en rúblan var verð. 
Þetta olli því, að þeim var nú auðið að metta nálega óseðjandi hungur sitt í alls 
konar vöru. Í upphafi voru þeir varkárir og efagjarnir. Þeim gat einhvern veginn 
ekki skilist, að öll þessi ókjör af skóm, skyrtum, fatnaði, glófum, lindarpennum, 
úrum og öðrum varningi, sem þeir sáu í búðargluggum, væru til sölu. En þegar það 
rann að lokum upp fyrir þeim, að þeir gætu keypt þetta allt fyrir rúblur sínar, tóku 
þeir til óspilltra mála að tæma búðirnar. Það var ekkert óvanalegt að sjá Rússa koma 
út úr búð með átta til tíu pör af skóm og hálfa tylft af vasaúrum. Þeir dubbuðu sig 
upp frá hvirfli til ilja og nældu sér í ríkulegar birgðir fyrir framtíðina, sem flytja 
skyldi heim. Skór, sem í Rússlandi kostuðu 100–200 rúblur, fengust í Tallinn eða 
Haapsal fyrir 15–18 rúblur. Ágæt armbandsúr, sem heita mátti ógerningur að fá í 
Rússlandi, hvað sem í boði var, kostuðu frá 20 rúblum og eitthvað þaðan af meira 
í Eistlandi.

Ætla hefði mátt, að pólítrúkum ráðstjórnarinnar hefði gengið erfiðlega að útskýra 
fyrir samlöndum sínum, hvernig stæði á öllum þessum gnægtum í auðvaldsríki, þar 
sem allur munaður og meiri hluti allra lífsnauðsynja átti að vera forréttindi ofurlítils 
minni hluta af arðræningjum og blóðsugum. „Hvar eru verkamenn ykkar?“ spurðu 
hinir rauðu liðsforingjar furðu lostnir, af því að þeir gátu hvergi fundið tötrughypjur 
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og beygðan ræflalýð á götum okkar. En hinir snjöllu pólítrúkar höfðu brátt svar á 
reiðum höndum. Þeir skýrðu svo frá, að Eistland nyti stórkostlegrar aðstoðar frá 
gervöllum auðvaldsheiminum til að vera nokkurs konar tæligluggi og grafa undan 
siðferðisþreki ráðstjórnarþjóðarinnar. Þetta varð einnig hin venjulega skýring í 
Lettlandi og Litáen og öðrum hernumdum löndum. Önnur skýring var einnig 
notuð, en þó með nokkurri varúð. Hún var á þá leið, að eistneska þjóðin væri svo 
útafdauð í armóði og fátækt, að hún gæti ekki keypt neitt af þessu góssi, sem tildrað 
væri út í búðargluggana. Þessi skýring missti marks af því, að fólkið á götunum 
var svo vel til fara. En það var nægilega gáfuleg skýring til þess, að erindrekar frá 
rússneska sendiráðinu í Stokkhólmi létu sér vel sæma að taka hana fram mörgum 
árum síðar, þegar þeir voru að reyna að lokka flóttamenn frá Eystrasaltsríkjunum 
heim frá Svíþjóð. En nú voru það Svíar, sem voru svo fátækir, að þeir gátu ekki 
keypt hinar ljómandi vörur, sem hvarvetna var að sjá!

Á meðan ég dvaldi í Tallinn, hafði ég nokkurt tækifæri til að sjá dæmi um hina 
fáránlegu kaupagræðgi Rússa. Ég sá þá þyrpast inn í búðirnar og bókstaflega berjast 
um varning. Þeir voru ákafir og allir í uppnámi. Þeir höfðu hafnað þarna í veröld 
óskiljanlegrar gnægðar. Ráðstjórnaryfirvöldin gerðu allt hvað þau máttu til þess 
að ýta undir þessi gegndarlausu kaup. Þau voru aðeins forleikur hins skipulagða 
ráns, er koma skyldi nokkrum mánuðum seinna. Eistnesku kaupmennirnir seldu 
og seldu. Fyrst í stað ánægðir, síðan hikandi, síðast nauðugir, er þeir sáu að birgðir 
þeirra voru á þrotum. En þeim var nauðugur einn kostur að selja. Á undanfærslu 
hefði verið litið sem móðgun og fjandskap við Ráðstjórnarríkin.

III.

Járnaga þann, sem rússnesku hermennirnir voru beittir, mátti meðal annars marka 
af þagmælsku þeirra, sem nálega ekki varð rofin. Aðeins einstaka sinnum, til dæmis 
í stórveislum, þar sem ekki var sparað áfengi, var unnt að fá Rússa til að tala. Og 
jafnvel þegar svo stóð á, var hann fámæltur og var um sig. Rússar voru ófeimnir 
að koma með spurningar, en svöruðu þeim ógjarnan sjálfir. Og ef þeir gerðu það, 
komu þeir alltaf með sömu, gömlu, steingerðu orðtökin. Á ytra borðinu virtust 
þeir gera sér far um að sníða sig eftir umhverfinu, en þeir forðuðust vendilega að 
lyfta þeirri hulu, sem duldi þeirra eigin veröld fyrir augum þeirra, sem ekki voru 
bolsévíkar.

Fyrstu mánuðina var sem Rússar gerðu sér far um að koma mjög kurteislega 
fram og beita réttvísi. Það varð þó brátt ljóst, að þessi tillitssemi var þeim engan 
veg inn eðlileg. Jafnvel hin óverulegustu brot gegn fyrirskipuðum reglum voru 
dæmd með hörku, sem okkur var algerlega óþekkt. Það varð engan veginn fágætt, 
að dauðarefsingu væri beitt fyrir óviðeigandi framkomu á almannafæri. Einu sinni 
tók lögreglan í Tallinn tvo drukkna háseta fasta. Var síðan hringt af varðstöðinni 
til hins rússneska skipstjóra og spurt um, hvað gera skyldi við mennina. Svarið var 
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stutt og laggott: Skjótið þá! Þá losnum við við fyrirhöfnina! Eistneska lögreglan 
færðist auðvitað undan að verða við þessum fyrirmælum, og mennirnir voru fluttir 
á skipsfjöl. Stuttu síðar heyrðist þaðan skothríð. Öðru sinni var það, að rúss-
neskur bílstjóri ók á bændakerru, braut hana og meiddi hestinn. Liðsforinginn, 
sem hann ók, skipaði honum samstundis út úr vagninum og skaut hann til bana, 
þar sem hann stóð. Það stoðaði ekki hót, þó að eistneski bóndinn bæði honum 
griða. Þessir og þvílíkir atburðir veittu okkur fyrstu kynnin af algerri fyrirlitningu 
ráðstjórnaryfirvaldanna á mannslífinu.

Fyrst í stað var engu líkara en að það ætti beinlínis að kaffæra land okkar í 
synda flóði af ráðstjórnarlist og ráðstjórnartónlist. Það var engu líkara en að listin 
væri eini lífsveruleiki Ráðstjórnarríkjanna. Rússneskir hljómleikar, rússnesk leikrit, 
rússneskur listdans, rússneskar bóka- og málverkasýningar ráku hvert annað svo þétt, 
að mönnum lá við að missa andann. Hinir frægustu af söngvurum, píanóleikurum, 
leikurum, danskonum og trúðum Rússlands geystust um þvert og endilangt landið. 
Og ráðstjórnaryfirvöldin virtust ekki kunna sér nein takmörk, þegar um það var 
að ræða að veita gestunum vodka, kavíar og kákasísk vín í þrotlausum opinberum 
veislum í Pikk tänav, götunni, þar sem sendiráðið var til húsa í Tallinn.

Aldrei hefur heldur Rússland ráðstjórnarinnar gert sér upp eins einlæga vin áttu 
við Eistland og um þessar mundir. Hverri tilraun eistneskra kvislinga til að nálgast 
sendiráð Rússa var umsvifalaust vísað á bug. Öll erindi til rúss neska sendiherrans 
í Tallinn urðu, sögðu þeir, að ganga gegnum eistneska utan ríkisráðuneytið. Þegar 
róttækasti vinstrimaðurinn í eistneska þinginu, Neeme Ruus, leitaðist þegar eftir 
undirskrift sáttmálans við að fá samtal við rússneska sendi herrann til að bera fram 
kvartanir á hendur þinginu, hringdi sendiráðið sam stundis í utanríkisráðuneytið 
og lýsti yfir, að slíkar persónulegar málaleitanir mættu ekki eiga sér stað. Margir 
létu blekkjast af þessari hræsni. Hins vegar vissi ég frá öruggri heimild, að Ruus 
stóð í nánu samstarfi við vikasveina Rússa. Fjórtán dögum eftir að þetta bar við, 
trúði hann nokkrum vinum sínum fyrir því, að ekki skyldi líða á löngu, þangað 
til Eistland væri algerlega hernumið, og að þeir skyldu því vera viðbúnir. Þessir 
menn voru einnig vinir mínir og vöruðu mig við. Hann gaf í skyn, að stjórnbylting 
myndi verða gerð með aðstoð Rauða hersins. Hér um bil sjö mánuðum síðar varð 
Ruus samkvæmt kröfu frá Moskvu félagsmálaráðherra í leppstjórninni, sem þá var 
sett á laggirnar, og stuttu síðar ritari eistneska komm únista flokksins.

Aðrir væntanlegir pótintátar ráðstjórnarinnar smokruðu sér einnig eftir ýmsum 
skuggaleiðum inn í leiðtogastöður. Einn af þessum mönnum, dr. Johannes Vares, 
átti eftir að verða mikið umræðuefni. Hann var læknir og atómskáld og kunn-
ari undir höfundarnafninu Johannes Barbarus. Hann hætti allt í einu við blóm-
legan atvinnurekstur sinn á baðstaðnum Pärnu og settist að í höfuðborginni. Í 
ofsa  fengnum, málskrúðsmiklum ljóðum gekk hann berserksgang gegn öllum raun -
verulegum og ímynduðum syndum Eistlendinga og auðvaldsheiminum almennt, 
sem ekki hamlaði honum þó að neinu leyti frá því að lifa lífi sínu í allsnægtum og 

,
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láta sig harðrétti fétæklinganna nákvæmlega engu skipta. Hann var einn af þessum 
digur barkalegu kommúnistum, sem fyrirlíta alla „borgaralega tilfinningasemi“, 
þegar hún lætur sig varða með samúð lífskjör hins einstaka manns og þjáningar 
hans. Lausn hans á öllum erfiðleikum var dularfullt og hátíðlegt tal um 
„heimsbyltinguna“. Hann fyrirleit alla umgengni við „skrílinn“ og umgekkst ekki 
aðra en litla klíku svonefndra „módernista“ og kaffihúsakommúnista. Sem bók-
mennta gagnrýnandi hafði ég átt þess kost að kynnast honum og grunaði ekki, að 
hann bæri í brjósti snefil af metnaðargirni í stjórnmálum. Mér fannst hann tilheyra 
þeirri tegund manna, sem ýmist sökkvir sér niður í mikilmennskudrauma eða gefur 
gremju sinni útrás í níðkveðskap. Það kom mér því mjög á óvart, er kona hans 
sagði mér frá því vorið 1940, að hann væri mjög í vinfengi við rússneska sendiráðið. 
Hann hafði efalaust þá ekki grun um, hve hæðilegt og hræðilegt hlutverk hinir 
austrænu vinir hans ætluðu honum að leika.

En Vares og vinir hans voru undantekningar. Allur þorri þjóðarinnar, þar á 
meðal engu síður menntamenn og frjálslyndir, voru bugaðir af þungum ugg. Eina 
brennandi áhugamál þeirra um þessar mundir var, hvernig unnt yrði að varð veita 
sjálfstæði Eistlands. Þeir óttuðust áhrif framandi drottinvalds, sem mjög auð-
veldlega gæti rænt þjóðina ávöxtunum af áratuga striti og baráttu. Undir sauðargæru 
hins nýja sáttmála var haldinn fjöldi funda út um allt landið, þar sem málpípur 
ráðstjórnaryfirvaldanna hófu dýrðarríki hugsjóna sinna til skýjanna, en það voru 
engir aðrir en hinir æfðu og ráðnu leiguklapparar og jábræður, sem létu velþóknun 
sína í ljós. Veruleikinn í mynd rauðu hermannanna, sjóliðanna og vinnuþræla her-
stöðvanna gaf svo gersamlega aðra mynd að líta en gljámyndir ræðumannanna.

Afstaða Eistlendinga til „bandamanna“ sinna kom ljósast fram veturinn, sem 
Rússar réðust á Finna. Það gerðist, rétt eftir að þeir réðust inn í land okkar. Rússar 
réðust á Finna gersamlega að tilefnislausu, eins og kunnugt er, og var árásin úrskurðuð 
af Þjóðabandalaginu hrein ofbeldisárás, án minnsta tilefnis eða réttlætingar. Sú árás 
olli því, að okkur varð utanríkisstefna Ráðstjórnarríkjanna ljósari en ella. Blöðin 
urðu að vísu að fara mjög varlega með álit sitt og samúð með fórnardýrinu, en heit 
samúðaralda með Finnlandi greip alla eistnesku þjóðina. Þrátt fyrir óvenjulegar 
vetrarhörkur — hinar mestu í fimmtíu ár — fóru þúsundir Eistlendinga úr öllum 
stéttum eftir alls konar leynivogum yfir hersetin landamæri Eistlands til að berjast 
með Finnum í hetjulegri baráttu þeirra gegn ofureflinu. Þúsundir manna í öllum 
byggð um lands okkar, skrifstofumenn, verkamenn, bændur, söfnuðu fatnaði handa 
íbúum finnsku borganna, sem lágu undir stórskotahríð Rússa. Lögreglan, sem 
fengið hafði um það ströng fyrirmæli frá stjórninni, sem aftur hafði yfir sér reitt 
sverð rússneska sendiráðsins, tók hundruð manna höndum fyrir þess háttar laga-
brot. Það var alkunnugt, að ráðstjórnarnjósnarar voru á hælunum á þeim, sem 
söfn uðu, en þeir héldu ótrauðir áfram með góðum árangri. Í háskólanum í Tartu 
sá ég, hvernig þjónustufólk og lægri embættismenn sýndu ótrúlega fórnfýsi í því að 
afla skjólfata og ullarsokka eða létu af hendi reglulega einhverjar fjárupphæðir. Þjóð 



minni fannst hún eiga óbeinlínis sök á hinni níðingslegu rússnesku árás, því að það 
var staðreynd, að loftárásirnar á hinar varnarlausu finnsku borgir voru hafnar frá 
eist neskum flugvöllum og herstöðvum, þó að því væri opinberlega neitað.

Samtímis árásinni hófu Rússar ofsalega lygaherferð gegn hinum finnsku „fas-
istum“, er þeir nefndu svo og kölluðu „villimenn og slátrara“. En við vissum, að 
þessir Finnar stóðu bolsévíkum framar í öllum greinum, en aðallega í hverju því, 
er laut að félagslegum framförum. Sannleikurinn var sá, að Finnar máttu heita 
einhver hin mesta lýðræðisþjóð í heimi. Margar af þessum rússnesku ákærum voru 
blöð okkar kúguð til að birta. En þetta varð aðeins til þess að festa enn betur hjá 
okkur þá sannfæringu, að granni okkar í austri væri sneyddur allri tilfinningu fyrir 
sannleika og drengilegum viðskiptum. Hvers gat maður vænst af stjórn, sem leyfði 
sér svo blygðunarlaust að snúa við bláberum staðreyndum?

Þegar Finnland varð að lokum að gefast upp, örmagna af baráttu sinni gegn 
ofureflinu, var almenn sorg í landi okkar. Á sama hátt og í Póllandi hafði villi-
mannlegt ofbeldið borið sigur af hólmi. Og okkur fannst eins og við hefðum heyrt 
Líkaböng hringja yfir okkar eigin þjóð.

En var það furða, þó að við gripum eftir hverju hálmstrái af von? Ennþá höfðu 
Rússar komið nokkurn veginn heiðarlega fram í landi okkar. Vera má, að þeir héldu 
því áfram. Þrátt fyrir allt var Eistland nokkurs virði sem bandamaður, og þjóðin var 
ugglaus í trúnaði sínum, meðan Rússar héldu sinn hluta sáttmálans. Skuggalegustu 
kaflana í sögu okkar höfðu Þjóðverjar ritað, og undanfarið höfðu blöð þeirra verið 
full af ráðagerðum um það, að sjálfsagt væri að gera Eystrasaltsríkin að nýlendum. 
Skelfilegasti kaflinn í frelsisbaráttu okkar var sá, þegar þýskar hersveitir réðust að 
baki hermönnum okkar, er þeir áttu í úrslitaorrustunum við bolsévíkana í austri. 
Ein aðalþjóðhátíð okkar, „Sigurdagurinn,“ var haldin til minningar um það, er 
fullnaðarsigur var unninn á Þjóðverjum 23. júní 1919. 

Það var því engum efa bundið, að Rússar gátu reitt sig á aðstoð okkar í hugsanlegri 
styrj öld við Þjóðverja, ef þeir kæmu sjálfir heiðarlega fram. Stjórn okkar gerði 
allt, sem í hennar valdi stóð, til að framkvæma sáttmálann um gagnkvæma að-
stoð, og almenningur forðaðist að gera nokkuð það, sem leitt gæti til árekstra og 
mis skilnings. Samvinnan milli stjórnar okkar og þjóðarinnar gekk að þessu leyti 
árekstralaust, nema hvað fólkið gat ekki dulið tilfinningar sínar í garð Finna.

En þrátt fyrir ýtrustu viðleitni okkar birtust æ fleiri ískyggileg tákn þess, að 
þessu málamiðlunartímabili mundi brátt verða lokið. Vikapiltar og njósnarar 
Rússa reyndu að tæla bændur okkar til þess að kaupa vopn af þeim, og ef nokkur 
brögð yrðu að slíku, þá hlaut það að valda tortryggni. Kommúnistar héldu áfram 
hvíslinga herferð sinni um það, að brátt kæmi þeirra stund. En allra greinilegasta 
bendingin var efalaust heimköllun allra Austur-Þjóðverja úr Eystrasaltslöndunum.



29

IV.

Enginn var sá minni hluti, sem var þjóð okkar annar eins þyrnir í augum og 
Austur-Þjóðverjar — eða baltnesku Þjóðverjarnir, eins og þeir tíðast voru nefndir. 
Frá því um 1200 og fram að fyrri heimsstyrjöld höfðu þeir verið hinir eiginlegu 
drottnarar í landi okkar. Þeir höfðu haft frjálsar hendur til að kúga og arðræna og 
undiroka íbúana jafnmiskunnarlaust og nokkur lénsherra á Vesturlöndum hafði 
nokkru sinni aðstöðu til. Leiðtogar þeirra, sem jafnan voru í góðum metum við 
hirðir keisaranna, höfðu ávallt verið svarnir fjandmenn okkar. Þeir voru driffjöðrin 
að baki árás þýska hersins á okkur 1919, og munaði minnstu, að þeim tækist að 
gera alla okkar frelsisbaráttu að engu. Á öllu sjálfstæðistímabili okkar höfðu þeir 
hlífðar laust misnotað hin frjálslyndu lög okkar um minni hluta til þess að mynda 
ríki í ríkinu og egna aðra til fjandskapar gegn okkur. Þeir voru nálega undan-
tekn ingar laust nasistar og gerðu sáralítið til að dylja þann tilgang sinn að ná aftur 
fullkomnu drottinvaldi yfir allri alþýðu manna.

Það hefði þess vegna átt að verða okkur óvænt gleði, þegar Hitler kallaði alla 
Austur-Þjóðverja heim til „föðurlandsins“ nokkrum vikum eftir undirskrift eist-
nesk-rússneska sáttmálans. Með örstuttum fyrirvara áttu þeir allir að hafa yfirgefið 
Eist land. Þeim var fyrirskipað að selja eigur sínar, eftir því sem mögulegt kynni að 
reynast, en máttu ekki fyrir nokkurn mun dveljast eftir í landinu. Þýskaland tók 
ábyrgð á því, að þeir yrðu ekki fyrir efnahagstjóni, og Eistland tók að sér að greiða 
skaða bætur fyrir þær eignir, sem þeir kæmust ekki með. Frá okkar sjónarmiði mátti 
þetta virðast ákjósanleg lausn á aldagömlu deilumáli.

Á hálfum mánuði mátti heita að þessir þjóðflutningar væru framkvæmdir til 
full nustu. Það var haustið 1939. Þessir atburðir hefðu átt að geta opnað augu okkar 
fyrir því, hvað raunverulega fólst í sáttmála Ribbentrops og Molotovs, að því er 
snerti land okkar. Eistland hafði verið afhent Rússum. Einræðisríkjunum tveimur 
hafði komið saman um landamæri sín og áhrifasvæði og orðið ásátt um að kalla 
heim til föðurhúsanna þá af sínu fólki, er heima áttu á landsvæðum, er hinum 
skyldu falla í skaut. Mörgum af okkur var það ljóst, að þaðan af hafði Rússland 
óbundnar hendur í Eistlandi. Og vera má, að ósjálfrátt höfum við allir fundið á 
okkur, hvað um var að vera. En mannlegu eðli er nú einu sinni þannig farið, að 
við héldum áfram að vona. Í rauninni var það æðilítið annað, sem við gátum gert.

Á yfirborðinu var og margt, sem hvatti til þess að gefa ekki upp alla von. Styrj-
öldin var ekki komin á neitt úrslitastig og vandséð, hvernig henni kynni að ljúka. 
Vesturveldin höfðu slegið skjaldborg um lýðræði og frelsi, og við trúðum því, að 
þeim væri alvara, þó að þau hefðu ekki getað bjargað Póllandi eða Finnlandi. Við 
vonuðum, að ekki yrði langt þangað til þau hefðu sigrað Þýskaland nasismans. 
Efalaust myndu þau þá hefja aftur til vegs og virðingar grundvallarregluna um 
frelsi siðmenntaðra þjóða. Rússland kynni að fá stöðvar í Eistlandi, Lettlandi og 
Litáen, en almenningsálit alls heimsins myndi hamla þeim að gera meira að. Við 

 



30

hugguðum okkur með þeirri blekkingu, að landvinningastefna kommúnista væri 
niður lögð og Ráðstjórnarríkin væru ekki að seilast eftir nýjum yfirráðasvæðum.

Auðvitað var þessi von einskær blekking. Það hefði okkur skilist, ef við hefðum 
vitað, hvað var að gerast í Austur-Póllandi. En um það höfðum við ekki hugmynd, 
heldur héldum, að hernám Rússa þar væri bráðabirgðaráðstöfun til að koma í veg 
fyrir, að Þjóðverjar gleyptu það allt. Við hugðum meira að segja, að jafnskjótt og 
Þýskaland væri sigrað, myndu Rússar láta af hendi hin hernumdu svæði. Þeir hefðu 
þeirra þá ekki lengur þörf.

Slíkar voru niðurstöðurnar af óendanlegum, angistarfullum bollaleggingum í 
klúbbum, kaffihúsum og heima fyrir. En innst inni trúðum við engu af þessu. Við 
reyndum aðeins ósjálfrátt að deyfa óró okkar og kvíða. Við vissum, að við vorum 
óaftur kallanlega seldir á vald óútreiknanlegu, villimannlegu valdi, sem gat, hvenær 
sem var, hert snöruna að hálsi okkar. Mest fékk það á okkur, að við gátum ekkert 
aðhafst okkur til öryggis og bjargar fremur en aðrar smáþjóðir. Rússneska setuliðið 
í Paldiski gat á nokkrum stundum hellt sér yfir höfuðborgina með skriðdrekum 
sínum og brynvögnum. Brosandi kurteisi ráðstjórnarfulltrúanna og yfirlýsingar um, 
að okkur skyldi ekkert gert, megnuðu ekki að blinda okkur fyrir þeirri staðreynd, 
að miskunnarlaus og grimmur óvinur hafði öll örlög þjóðar okkar í hendi sinni.

V.

Eftir því sem leið fram á vorið, beindist athygli okkar í vaxandi mæli að stór við-
burðum þeim, sem vænta mátti á vesturvígstöðvunum. Í Ensk-eistneska stúd-
entafélaginu, sem stofnað var af mér og Ilmar Tõnisson, syni hins mikla, frjálslynda 
þjóðar  leiðtoga vors, var eitt af þeim fáu afdrepum, þar sem unnt var að hlusta 
á síðustu fréttir og skiptast á skoðunum. Einstöku sinnum komu þangað einnig 
fyrir lesarar frá Bresku menningarstofnuninni, British Council, og skýrðu frá því, 
sem var að gerast í Englandi. Þeir voru alltaf vongóðir og fullvissuðu okkur um, að 
stríðið myndi vinnast. Við hlustuðum af áfergju og gerðum okkur auðvelt fyrir að 
trúa því, sem við vonuðum. Ef Vesturveldin ynnu skjótan og ótvíræðan sigur, þá 
myndi jafnvægi aftur verða kom ið á í heiminum. Með einhverjum ráðum myndu 
hömlur verða lagðar á ágengni stórveldanna.

Vorið kom, og hraði atburðanna varð svo geystur og ógæfusamlegur, að allir loft-
kastalar okkar hrundu til grunna. Danmörk og Noregur voru hernumin, Holland 
og Belgía gersigruð, Rotterdam jöfnuð við jörðu. Það var engu líkara en að allur 
heimur, sem ekki var haldinn af fítonsanda einræðisofbeldisins, hefði verið sviptur 
vilja- og mótstöðuþreki og væri þess albúinn að þoka andspyrnulaust fyrir mikil-
mennskuhamförum brjálaðs manns.

Um sama leyti fengum við ótvíræða áminningu um okkar eigin örlög. 28. maí 
birti Pravda grein frá fréttaritara sínum í Tallinn, þar sem eistnesku blöðin voru 
harðlega ákærð fyrir samúð með Bretum og kaupsýslumenn landsins sakaðir um 
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það að vilja heldur halda viðskiptum sínum til Breta en Þjóðverja. Því var ennfremur 
haldið fram, að menntamennirnir væru allir á bandi Breta, en prédikuðu heift 
og hatur í garð Þjóðverja. Sérstaklega var bent á háskólann í Tartu sem „breskt 
áróðurs hreiður“, og stéttarbróðir minn, lektorinn í ensku, H. C. C. Harris, sem 
einnig var formaður í Ensk-eistneska félaginu, var titlaður breskur njósnari.

Fyrir öllu þessu var ekki minnsti flugufótur. En þessi grein, sem birt var undir 
fyrir sögninni „Stjórnmálaviðhorf í Eistlandi“, sannaði að minnsta kosti ótvírætt, að 
Moskvumenn grunuðu okkur að minnsta kosti ekki um samúð með Þjóðverjum, 
og er ástæða til að benda á það vegna fullyrðinga um hið gagnstæða, sem síðar komu 
fram af hendi Rússa. En hún sýndi einnig, að í Moskvu voru einhver ráð brugguð, 
sem mundu verða okkur örlagarík. Kremlverjar vildu augljóslega ekki þola okkur 
að hafa samúð með neinum málstað nema þeirra eigin. Vitanlega var ekki snefill af 
sann leika í ásökununum á háskólann, þó að við létum annað veifið í ljós álit okkar 
á mönnum og málefnum alveg feimulaust, eins og sjálfsagt er í lýðfrjálsu landi. Hr. 
Harris, „breski njósnarinn“, var áhugasamur talsmaður aukinna menningarkynna 
milli Eistlands og Englands. Hann hataði alla harðstjórn eins og pest og fór aldrei 
dult með andúð sína á vinnubrögðum einræðisherranna. En hann hafði enga 
ástæðu til þess að hafa sérstaklega horn í síðu Rússlands og gerði það ekki heldur. 
Við horf hans við Þýskalandi var hið sama og góðra, enskra föðurlandsvina um þær 
mundir. En það var víðs fjarri því, að hann væri „njósnari“. Hins vegar hafði honum 
með áhuga og dugnaði tekist að gera Ensk-eistneska félagið að mjög merkilegri 
menn ingarstofnun. Og það var ef til vill nóg. Rússum þótti það hábölvað, á sama 
hátt og þeim fannst öll erlend áhrif hábölvuð nema þeirra eigin. En ákærurnar á 
hendur Harris voru svo fjarstæðukenndar, að þær hlutu að hafa einhvern tilgang. 
Þær voru eitt af áróðursbrögðunum, sem Moskvumenn voru vanir að beita, þegar 
ryðja skyldi braut einhverri meiri háttar pólitískri framkvæmd.

Þetta varð enn augljósara næsta dag, 29. maí, þegar annað Eystrasaltsríki, Litáen, 
fékk rússneska orðsendingu, þar sem það var sakað um að halda verndarhendi yfir 
nokkrum mönnum, sem rænt hefðu tveim rússneskum hermönnum. Boðskapur 
ráð stjórnarinnar var birtur með fáránlegri reyfarasögu um, að tveir hermenn úr 
Rauða hernum hefðu verið pyndaðir til dauðs í þeim tilgangi að fá þá til að gefa 
hernaðarlegar upplýsingar. Orðsending Molotovs var mjög ógnandi í orðalagi. 
Hann varaði stjórn Litáens við því og kvaðst vilja gera henni það ljóst, að eftir-
köstin hlytu að verða mjög ill, ef ræningjunum yrði ekki refsað og tryggingar settar 
fyrir því, að slíkt kæmi ekki fyrir aftur.

Það leit því svo út sem röðin væri nú aftur komin að Eystrasaltsríkjunum. 
Finnlandi hafði verið komið á kné, og mennirnir í Kreml höfðu frjálsar hendur til 
nýrra ofbeldisverka. Síðasta von okkar tók að dvína.

Á meðan þessu fór fram, hélt útvarpið og blöðin áfram að skýra frá hverjum 
hrakförunum öðrum verri á vesturvígstöðvunum. Það var kvöl að hlusta á fréttirnar. 
Menn gengu um fölir og þögulir í hita þessara vordaga, sem helltu slíkri ógn yfir 



32

lönd og þjóðir. Þegar Þjóðverjum tókst að rjúfa varnarlínurnar við Sedan, og þó 
einkum síðar, þegar Bretar flúðu með leifar hers síns frá Dunkerque, fundum við á 
einhvern hátt, að örlög lands okkar voru ráðin.

Um þessar mundir kom ég til Tallinn í nokkrum opinberum erindagerðum. 
Ég var einmitt í þungum hugleiðingum út af síðustu uggvænlegu tíðindunum í 
morgun fréttunum, þegar ég mætti dr. Vares-Barbarus fyrir framan borgarbókasafnið, 
skáldinu, sem ég hef áður minnst á og vakið hafði athygli á sér með því að flytjast 
skyndilega til höfuðborgarinnar. Hins vegar hafði það orðið mér undrunarefni, 
hvílíkur trúnaðarvinur rússneska sendiráðsins hann var orðinn upp á síðkastið. 
Hann þekkti mig þegar í stað og bauð mér heim til sín um kvöldið. Þegar ég 
kom þangað ásamt góðum vini mínum, tók Vares ástúðlega á móti okkur. Hann 
var alveg eins og hann átti að sér, upprifinn og fjörugur, en dálítið lúalegur um 
gildan svírann. Þegar ég spurði hann, hvers vegna hann hefði yfirgefið Pärnu og 
læknisstörf sín svo skyndilega, svaraði hann hikandi: „Maður verður að fylgjast 
með í því, sem er að gerast.“ Stuttu síðar opnaði hann útvarpið, og við hlustuðum 
á fréttirnar frá París á frönsku. Í þeim leyndi sér ekki illa dulin angist yfir hinni eld-
snöggu leiftursókn Þjóðverja. Ég lét í ljós áhyggju mína út af horfunum. Vares virti 
mig vandlega fyrir sér, brosti gleiðgosalega með öllu breiða andlitinu. Síðan yppti 
hann öxlum. Það var auðfundið, að við vorum ekki af sama sauðahúsi.

Þetta var miðvikudaginn 12. júní. Á fimmtudaginn borðaði ég miðdegisverð 
með mági mínum, sem var ritari við breska sendiráðið í Tallinn. Hann átti enga 
huggun að bjóða. París mundi falla, hélt hann.

Næsta dag dvaldist ég með foreldrum mínum. Ég beitti mig hörku til þess að 
reyna að lesa skáldsögu af áhuga og forðast að hugsa um stríðið. Þegar ég gekk út 
síð  degis, hitti ég marga af vinum mínum. Þeir voru niðurdregnir og sljóir. París 
var fallin.

Laugardaginn 15. júní neyddist ég til að hverfa aftur til Tartu. Á leiðinni til járn-
brautar stöðvarinnar leit ég inn hjá systur minni og mági. „Ekkert nýtt í fréttum í 
dag,“ sögðu þau. En þar sem mágur minn hafði ekki sjálfur útvarp í íbúð sinni, 
hringdi hann samt til góðs vinar síns. „Hefur nokkuð markvert gerst?“ spurði hann. 
Á meðan hann hlustaði á svarið, breyttist svipur hans, og hann varð náfölur. Hann 
lagði heyrnartólið niður og sagði: „Moskvumenn hafa sett Litáum úrslitakosti. Þess 
er krafist, að Litáar skipi hjá sér stjórn, sem er vinsamleg Ráðstjórnarríkjunum, og 
að Rússar fái ótakmarkaðan rétt til þess að hafa herlið í landinu.“

Þetta boðaði, að stund okkar var einnig komin. Ég var eins og lamaður, þegar 
ég ók á járnbrautarstöðina. Allt svam fyrir mér í einhverri myrkri þoku, og ég hafði 
hellu fyrir eyrum.

Öll von var úti. 
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Ríki er afmáð

I.

Vissulega var öll von úti. Honum var lokið, níu mánaða forleiknum að því að 
af má þjóð okkar úr tölu sjálfstæðra þjóða, þurrka land okkar út af landabréfinu. 
Þrjá tíu klukkustundum eftir að ég fór frá Tallinn tóku nýir ráðstjórnarherskarar, 
langtum fjölmennari og betur útbúnir en þeir, sem komu í september, að streyma 
inn yfir landamærin. Í þetta sinn flæddu rauðliðasveitirnar yfir Tartu, sem fram að 
þessu hafði verið hlíft við að þurfa að hýsa þær. Kom þangað aragrúi stríðsvagna og 
mikið fótgöngulið. Hver fylkingin af annarri brunaði gegnum borgina. Og nú voru 
Rússar ekki lengur að hafa fyrir því að þykjast vera bandamenn vorir, heldur komu 
grímu laust fram í sinni réttu mynd sem fjandsamlegur innrásarher.

Laugardagskvöldið, sem ég hélt frá Tallinn með járnbrautarlest, hafði ég ennþá 
enga hugmynd um það, að land mitt var þá þegar slitið úr öllu sambandi við um-
heiminn. En svo var. Eistnesk skip voru unnvörpum hertekin af flota Rússa, og 
rússneskar árásarflugvélar höfðu þegar tekið að skjóta niður eistneskar farþegavélar. 
Litáen var í rauninni þegar hernumið, og allar samgönguleiðir vorar á landi, sjó og 
í lofti voru rofnar. Ég hafði ekki heldur hugmynd um þær varúðarráðstafanir, sem 
Rússar höfðu gert í Eistlandi og allar voru þess eðlis, sem að jafnaði eru viðhafðar, 
þar sem búist er við harðvítugum vopnaviðskiptum. Allar flotadeildir Rússa höfðu 
látið úr höfn í Tallinn og fluttu með sér fjölskyldur rússnesku liðsforingjanna, sem 
nú voru gersamlega horfnir úr borginni. Hinar svonefndu „vinnuhersveitir“, það 
er: verkamennirnir á stöðvum Rússa, og áróðursmanna- og njósnaraherinn — 
allt hafði þetta verið flutt á brott. Og þær 50.000 hermanna undir stjórn Tjúríns 
hershöfðingja, sem staðsettar höfðu verið umhverfis höfuðborgina, voru allar búnar 
til orrustu og fengu skipun um að vera til taks. Þeir voru ekki margir af samlöndum 
mínum, sem vissu um þetta allt. Við máttum ennþá lifa nokkrar klukkustundir í 
angistarfullri bið, áður en ofviðrið skall á.

En á sunnudagsmorguninn skall það á. Í morgunútvarpinu frá Moskvu var 
hatrömmum ákærum beint gegn Eystrasaltsríkjunum þremur og þau sökuð um að 
hafa gengið í hernaðarbandalag gegn Ráðstjórnarríkjunum. Það stoðaði ekki hót, 
þó að stjórn okkar vísaði ákærunni samstundis á bug. Tæplega klukkustundu síðar 
afhentu Rússar úrslitakosti, þar sem þess var krafist, að ríkisstjórnin segði af sér og 
ný tæki við, sem væri vinsamleg Ráðstjórnarríkjunum. Ennfremur var þess krafist, 
að Rússar fengju ótakmarkaðan rétt til þess að hafa herlið í Eistlandi. Þetta var 
nákvæmlega sama, sem gerst hafði í Litáen. Svar fyrir miðnætti.



34

Úrslitakostir þessir voru jafnaumlega rökstuddir og önnur þau skjöl, sem ráð-
stjórn in var vön að rétta að nágrönnum, sem hún ætlaði að ráðast á. Land okkar var 
ákært fyrir það að hafa ekki slitið bandalagi sínu við Lettland, heldur öllu heldur 
reynt að draga Litáen inn í það. Nú er þess að gæta, að eistnesk-lettneska bandalagið 
var til löngu áður en eistnesk-rússneski sáttmálinn um gagnkvæma aðstoð var 
gerður og að Moskvumenn höfðu ekkert haft að athuga við það í umræðunum 
í september. Að auki hlaut þeim að vera gerkunnugt um það í Kreml, að engar 
tilraunir höfðu verið gerðar til þess að fá Litáen inn í það bandalag.

Sem sönnun fyrir fjandskap Eystrasaltsríkjanna í garð Ráðstjórnarríkjanna var á 
það bent, að eftir að sáttmálarnir um gagnkvæma aðstoð hefðu verið gerðir, hefðu 
utan  ríkisráðherrar þessara ríkja haldið áfram reglulegum fundum sínum. Þessir 
fundir voru að vísu haldnir til að leysa úr aðkallandi málum á ýmsum sviðum 
samskipta milli þessara nágranna, og þeir voru ekki meiri ógnun fyrir ráðstjórnina 
14. apríl um veturinn en svo, að þá lýsti Molotov því yfir, að sambúðin við Eystra-
salts ríkin færi mjög að óskum og allir sáttmálar væru nákvæmlega haldnir.

Nú var þetta allt orðið að ægilegum háska fyrir Ráðstjórnarríkin, svo að þau sáu 
sér ekki annað fært en að hernema Eystrasaltsríkin!

Það var ekki um annað að gera en að ganga að úrslitakostum ráðstjórnarinnar. 
And spyrna hefði verið gersamlega tilgangslaus. Rússar höfðu um 100.000 manna 
her í Eistlandi, gráan fyrir járnum. Það var um það bil fjórum sinnum meira en 
þeim var leyfilegt samkvæmt samningnum. Helmingur þessa hers var þess albúinn 
að ráðast á Tallinn með augnabliks fyrirvara. Lettland og Litáen höfðu þegar orðið 
að beygja sig fyrir ofbeldi Rússa, og aðstoð utan frá var nú gersamlega óhugsandi. 
Hér var ekki annars kostur en að lúta fyrirskipununum frá Moskvu.

Um kvöldið ákvað eistneska stjórnin að beygja sig fyrir ofbeldinu og lagði fram 
lausnarbeiðni sína. Næsta morgun kl. 8 hafði yfirforingi eistneska hersins, Laidoner 
hers höfðingi, fengið skipun um að vera kominn til Narva á fund Meretskovs, hers -
höfðingja yfir Lenínsgarðshéraðinu. Þegar Laidoner kom á fund hans með föru-
neyti sínu, var honum ekki einu sinni boðið sæti, heldur las Meretskov fyrir í 
skraut  vagni sínum það, sem hann kallaði „samkomulag“ um setu rússnesks herliðs 
í Eistlandi. Fimm nýjar herdeildir — alls 90.000 manns — skyldu dreifa sér víðs 
vegar um landið, og að auki skyldi flytja á land allmikið herlið, sem beið á skipsfjöl 
utan við Tallinn. Allir almennir borgarar skyldu tafarlaust láta af hendi vopn, sem 
þeir kynnu að hafa undir höndum og símakerfið skyldi sett undir rússneskt eftirlit.

Þegar eistneska sendinefndin kom aftur til Tallinn, sá hún, að rússneskar her-
sveitir höfðu þegar tekið höfuðborgina án þess að bíða eftir „samkomulaginu“ og 
rekið eistneska setuliðið úr herskálum sínum. Einnig varð að rýma eistneska her-
fræðiháskólann í Tondi, rétt utan við Tallinn, á tveim klukkustundum. Hersveitir 
frá orrustuskipum höfðu hertekið höfnina og strandvirkin. Hvarvetna í landinu var 
rússneskur her að hreiðra um sig. Hernáminu var að verða lokið.
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II.

Miðvikudaginn 19. júní kom Zhdanov, einn af nánustu samverkamönnum Stalíns 
og umboðsmaður hans á Lenínsgarðssvæðinu, til Tallinn, umkringdur fjölmennum 
lífverði. Honum hafði verið falið að gera út um örlög Eistlands. Það leið ekki á 
löngu, uns við urðum vör við návist hans. Þegar næsta dag voru verkamenn í öllum 
iðjuverum kúgaðir til þess að taka þátt í fjöldafundum, þar sem erindrekar bolsé-
víka héldu uppi umræðum. En hér og þar létu verkamenn vanþóknun sína svo 
greini lega í ljós, að ræðumenn sáu sinn kost vænstan að hverfa hið skjótasta á brott. 
Hvar vetna þar, sem slíkt gerðist, voru hervagnar þegar komnir á vettvang og tóku 
sér stöðu við hlið og útgöngudyr verksmiðjanna.

Aðfaranótt föstudagsins var fjöldi manna tekinn höndum, en haft í hótunum 
við aðra. Með því tókst að fá verkamenn til að vera spakari næsta dag. Til öryggis 
var skriðdrekum og brynvörðum bílum og miklu liði ekið að öllum verksmiðjum. 
Með slíkum tilburðum tókst að smala miklum fjölda verkamanna til funda á einu 
stærsta torginu í Tallinn, Frelsistorginu, en áður hafði öllum rússneskum „vinnu-
hersveitum“ verið skipað þangað með tölu. Glæpamönnum og tugthúsalýð hafði 
öllum verið hleypt út, og var hann síðan allframarlega í „kröfugöngu“ þeirri, er síðan 
æddi um borgina undir vernd brynvarinna og vopnaðra bíla. Kölluðu Rússar, að 
þessir væru „fórnardýr stjórnmálaofsókna“. Hélt fylking þessi fyrst til Toompea, þar 
sem stjórnin hafði aðsetur sitt, en þaðan til Kadriorg, sem var bústaður Päts forseta. 
Einhver hélt ræðu og krafðist nýrrar ríkisstjórnar. Forsetinn bjóst til þess að svara, 
en það var skjótlega þaggað niður í honum af leiðtogum „þjóðfylkingarinnar“. 
Síðan leystist kröfugangan upp. Nú hafði „eistneska þjóðin“ látið í ljós kröfur sínar, 
og ráðstjórnaryfirvöldin bjuggu sig nú undir það að verða við þeim á sinn sérstaka 
hátt.

Erindreki Moskvumanna, Zhdanov hershöfðingi, gekk á fund Päts forseta til 
þess að tilkynna honum, hvern Rússar hefðu hugsað sér sem forsætisráðherra. Kom 
þá í ljós, að maðurinn, sem „eistneska þjóðin“ hafði hugsað sér að fela þetta veglega 
embætti, var enginn annar en fyrrnefndur dr. Johannes Vares-Barbarus. Kl. 17.30 
kom Vares sjálfur á fund forsetans og fór þaðan beint í rússneska sendiráðið. Hann 
kom ekki þaðan aftur fyrr en kl. 22, og nokkrum mínútum fyrir miðnætti hélt 
hann útvarpsræðu og tilkynnti þá ráðherralistann og skipun embætta í stjórninni.

Ekki gat heitið, að nokkur hinna nýju ráðherra hefði neina raunhæfa æfingu í 
stjórn málastörfum. En Vares sjálfur ásamt innanríkisráðherranum Maksim Unt, 
félagsmálaráðherranum Neeme Ruus og aðstoðarmanni hans, dr. Viktor Hion, og 
utanríkisráðherranum Nigol Andresen, voru allir orðnir kunnir að því í seinni tíð 
að reka erindi Rússa. Varaforsætisráðherrann, dr. Hans Kruus, prófessor í sögu við 
háskólann í Tartu, hafði áður en frjálsa eistneska lýðveldið var stofnað verið félagi í 
byltingarflokki Kerenskíjs. Sama máli gegndi um kennslumálaráðherrann, Johannes 
Semper, skáld og gagnrýnanda, sem reyndar hafði sett sér það mark að vera vinur 
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allra stjórna, sem síðan sátu við völd í Eistlandi. En hvorugur þessara manna höfðu 
komið nálægt stjórnmálum síðustu fimmtán ár eða lengur. Dómsmálaráðherrann, 
Boris Sepp, var málfærslumaður af skuggalegustu tegund — svo skuggalegri, að 
jafnvel bolsévíkarnir urðu að mutra honum útbyrðis eftir stutta stund. Hann 
varpaði of dökkum skugga á stjórnina, á meðan hún skyldi enn látast vera nokkurn 
veg inn heiðarleg ríkisstjórn. Aðrir ráðherrar, svo sem samgöngumálaráðherrann 
Kärm, fjármálaráðherrann Narma-Nihtig og landvarnaráðherrann Rotberg hers-
höfð  ingi voru lítt kunnir úr opinberu lífi. Hins vegar var foringi og yfirmaður 
„borg ara lega landvarnarliðsins“, Haberman, dósent í dýrafræði við háskólann, 
kunnur að því að vera ofstækisfullur kommúnisti. Það var sá eiginleiki, sem nú 
gerði hann hæfan til þess að verða æðsti maður alls lögregluliðs í landinu. Að lokum 
var landbúnaðarráðherrann, Aleksander Jõeäär, vinstri jafnaðarmaður og mjög 
hlynntur kommúnistum.

Marga af þessum mönnum þekkti ég persónulega og suma mjög vel, og ég 
varð vægast sagt hissa, þegar ég heyrði um tilnefningu þeirra. Nokkrum dögum 
áður hafði til dæmis prófessor Kruus svarað á þá leið mjög hneykslaður, er einhver 
impraði á því, að hann myndi nú brátt verða ráðherra, að hann gæti ekki hugsað 
sér að leggja lag sitt við slíka líkfylgd. Hann hafði aldrei daðrað við kommúnista, 
en uppgötvaði nú allt í einu „sannfæringu“ sína. Semper hafði alltaf látist vera mjög 
róttækur, en hneigð hans til borgaralegs öryggis og munaðar hafði löngum dregið 
hann í félagsskap íhaldssömustu manna landsins og verið drjúgum hvattur á þeirri 
braut af konu sinni, sem vildi fyrir alla muni vera fín.

Neeme Ruus, félagsmálaráðherrann, var alþekktur framagosi, sem hafði hag nýtt 
sér aðstoð róttækra en fullkomlega lýðræðislegra stjórnmálasamtaka til að komast 
á þing. Hann var ritari í „Félagi til eflingar frjálsra mennta“ og hafði getið sér orð 
sem talsmaður norrænna lýðræðishugsjóna og hneigðist að jafnaðarstefnu. Það var 
ekki fyrr en eftir að sáttmálinn við Rússland um gagnkvæma aðstoð hafði verið 
undirritaður, að hann uppgötvaði kommúnistann í sál sinni með jafnskyndilegri 
opin berun og prófessor Kruus. Hann var fæddur bragðarefur og hálfu hættulegri 
fyrir það, hvað hann leit sakleysislega út. Hann var vart meira en þrítugur, þegar 
hann varð ráðherra.

Nigol Andresen var kennari og vinstri jafnaðarmaður, fullkominn nýliði í 
komm  únískri þjónustu og ennþá dálítið efagjarn í trúnni. Hann hafði átt heldur 
örðugt uppdráttar sem skáld, gagnrýnandi og bókaútgefandi, en hann var gæddur 
vissri tegund af mælsku, sem hreif æskufólk.

Dr. Hion var taugalæknir, sem hafði lesið Freud og Jung spjaldanna á milli, 
aðallega í þeirri fánýtu von að finna þar læknisdóma við eigin taugaveiklun. Hann 
hafði fengið einhverja ró í sál sína við að ganga í kommúnistaflokkinn allmörgum 
árum fyrir stríðið. Leiddi það til þess, að hann hætti við að ljúka doktorsritgerð, 
sem hann hafði í smíðum um sálgreiningu, en gerðist þess í stað taugalæknir. Flestir 
af sjúklingum hans urðu hinir umsvifamestu stuðningsmenn nýju stjórnarinnar, 
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þar á meðal Max Laokkuron, einn af harðsoðnustu kommúnistunum í Tartu og 
síðar ritstjóri flokksblaðsins þar. Dr. Hion var lifandi dæmi þess, hvernig félagslegir 
og andlegir hrakfallabálkar gerast byltingarmenn. Kommúnisminn hafði ekki 
læknað hann af þeim innri meinlætum, er hann átti við að stríða, en hins vegar 
gefið honum færi á að sefa óró sína og angist með því að drottna yfir öðrum.

Haberman var öllu meiri ofstækismaður. Hann var meiri metnaðarmaður en 
gáfna og hafði ekki tekist að skapa sér álit sem vísindamanni. Hann var mjög 
drottn unar gjarn að eðlisfari og jafnan úrvinda af ömurleik yfir því að geta ekki 
svalað drottnunargirni sinni.

Þannig voru þeir menn í nýja ráðuneytinu, sem ég þekkti sjálfur. Og nákvæmlega 
sömu tegundar voru mennirnir í stjórnum Lettlands og Litáens. Það var enginn efi 
á því, að Kremlverjar höfðu náð í réttu mennina.

En hversu lítið mark Kremlverjar tóku á þessum leikbrúðum verður ekki 
augljósast á því einu, hversu lítið tillit hún tók til þeirra, heldur og með hve miklu 
miskunnarleysi hún losaði sig síðan við suma þeirra. Maksim Unt, sem um skeið 
virt ist mestur áhrifamaður þessara manna, var stuttu síðar skotinn af rússnesku 
leyni lögreglunni. Narma-Nihtig var fluttur úr landi þrælaflutningi. Boris Sepp 
hvarf nokkrum vikum eftir að hann tók við ráðherraembætti, og hefur ekki síðan 
til hans spurst. Semper var nokkru síðar holað niður í undirtyllustöðu. Jafnvel 
Kruus varð um skeið að hverfa úr stjórninni, en fann síðar náð fyrir augum herr-
anna í Kreml. Rotberg hershöfðingi átti sér einnig skamma sögu. Hinir fengu að 
hanga í embættum sínum, en misstu jafnharðan þau vesælu ráð, sem þeir höfðu 
haft. Nokkrum þeirra hefur síðar skotið upp í Ráðstjórnarríkjunum, en aðeins sem 
ómerkilegum undirtyllum. Það var lítið um dugandi kommúnista í landi okkar frá 
byrjun, og það virtist ganga erfiðlega að ala þá upp.

Staða eistnesku ráðherranna var þegar fyrstu vikurnar hin aumlegasta. Þeir máttu 
enga ákvörðun taka, jafnvel í hinum ómerkilegustu málum, en biðu þess að fá 
fyrir mæli frá rússneska sendiráðinu. Vares mátti heimsækja Zhdanov hershöfðingja 
margoft á dag. Oft komu dularfullar fyrirskipanir beint inn á ráðherrafundi, sem 
þeir botnuðu ekkert í. Og þegar þeir báðust skýringa frá höfuðstöðvum Zhdanovs, 
var svarið einatt á þá leið, að þeir skyldu halda sig við bókstaf fyrirskipananna og 
vera ekki með óþarfa rekistefnu. Hvað eftir annað varð Vares að almennu athlægi, 
til dæmis þegar hann hafði birt þjóðinni einhvern opinberan boðskap, sem var 
brota laust gerður að engu með opinberri tilkynningu frá aðalherstöðvum Rússa 
hálftíma síðar. Það var bersýnilega ekki auðvelt fyrir skáldanda hans að fóta sig á 
svo hrjúfum óveruleika. En opinberlega var hann alltaf kátur og upprifinn — og 
dálítið hégómlegur. Hann var orðinn það, sem við köllum í daglegu tali laggasleikir.

Þegar frá öndverðu voru áreiðanlegir, þaulæfðir kommúnistar settir í allar meiri 
háttar stöður í ráðuneytunum. Að nafninu til voru þeir undirmenn, en í raun og 
veru réðu þeir öllu. Þannig átti Kruus til dæmis að stjórna áróðursmiðstöð ríkisins, 
en var þegar í stað þokað til hliðar af manni, sem hét Johannes Lauristin, sem Rússar 
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höfðu skipað honum sem aðstoðarmann. Lauristin hafði áður setið í fangelsi ákærður 
fyrir hlutdeild í tilraun til að koma af stað vopnaðri uppreisn. Nú var hann sestur að 
í stjórnarráðinu með svo víðtæku umboði, að ráðherradómur prófessors Kruus var 
aðeins nafnið eitt. Annar Rússadindill, Óskar Sepre, varð aðstoðarfjármálaráðherra 
með viðlíka víðtæku umboði. Og í kennslumálaráðuneytinu skaut einn góðan 
veður dag upp Lenínsgarðs-kommúnistanum Kristjáni Kure, sem sýndi bréf upp 
á það, að hann væri skipaður tilsjónarmaður af hálfu kommúnistaflokksins í þessu 
ráðuneyti. Hann réð þar brátt lögum og lofum. Slíkir menn urðu upp frá þessu 
húsbændur þjóðarinnar. En þetta nægði Rússum ekki nema um stundarsakir. Brátt 
urðu þessar brúður að víkja fyrir mönnum úr þeirra eigin heimaherbúðum — 
áreiðanlegum mönnum.

III.

Stjórninni, sem raunar aldrei fékk að vita, hvað var að gerast í landinu, voru gefin 
strengileg fyrirmæli um að láta í veðri vaka, að hlutverk hennar væri að vernda 
sjálf stæði Eistlands og varðveita ríkjandi þjóðskipulag. „Ráðherrar í núverandi 
stjórn tóku ekki við embættum sínum, fyrr en þeir höfðu unnið nákvæmlega sama 
embættiseið sem allir fyrirrennarar þeirra,“ tilkynnti utanríkisráðherrann 2. júlí. „Í 
þessu felst, að núverandi stjórn er að formi til í nákvæmri samhljóðan við ákvæði 
stjórnarskrárinnar, þó að hún sé að vissu marki róttæk í skoðunum. Allar athafnir 
stjórnarinnar hingað til hafa verið byggðar á lögum landsins. Ef nauðsyn krefur, 
verður þessum lögum að sjálfsögðu breytt og sömuleiðis stjórnarskránni, sam-
kvæmt þeim reglum, sem stjórnarskráin setur þar um. Við vitum vel, hvað alræði 
öreiganna táknar, þegar hinir skipulögðu öreigar taka völdin í sínar hendur og 
koma á breytingunni frá kapítalisma til jafnaðarstefnu. En slíkt alræðisvald hefur 
ekki ennþá þróast í þjóðfélagi okkar.“

Svo mörg voru þau orð!
Jafnvel forsætisráðherrann gerði sér far um að fullvissa þjóðina um, að félagsleg 

bygging þjóðfélagsins mundi verða látin óhreyfð, þó að gera þyrfti vissar breytingar 
— og þá vitanlega í fyllstu samhljóðan við stjórnarskrá og landslög. Staðgengill 
hans, prófessor Kruus, fullvissaði menn um það í blaðaviðtali 25. júní, að enginn 
þyrfti að óttast um öryggi einkaeigna sinna. Stjórninni var það heilagt alvörumál 
að vernda einstaklingseignarréttinn. Þess hafði að vísu ekki verið getið í sjálfum 
stjórnar boðskapnum, en orsökin var einvörðungu sú, að svo brátt bar að með 
samningu hans. Fjórum dögum síðar lýsti landbúnaðarráðherrann yfir því, að eigi 
skyldi hróflað við nokkurri heiðarlega fenginni eign, og gerði hatramma árás á þá 
„rógbera“, sem væru að gefa í skyn, að bændur yrðu sviptir jörðum sínum. „Er 
nokkur sá til,“ hrópaði hann af allmiklu oflæti, „sem trúir því, að stjórnin ætli að 
svipta bændurna jörðum þeirra, nú þegar landinu er stjórnað af mönnum, sem alla 
ævi hafa unnið að því að gefa jörðina þeim, sem nytja hana?“
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Jú, þetta var óneitanlega kænleg röksemd. Í landi okkar stóð einmitt svo á, að 
jörðin var eign þeirra, sem nytjuðu hana, bændanna sjálfra. Og hvers eign hefði 
hún fremur átt að vera?

Hins vegar höfðu Rússar sitt svar við þeirri spurningu á takteinum. Hún átti 
að vera ríkiseign. En það mátti Joeäär ekki tala um. Vera má, að hann hafi ekki 
trú að því, að ráðagerðir væru uppi um að gera alla jörð upptæka. Það er meira að 
segja ekki loku fyrir það skotið, að ýmsir af hinum ráðherrunum hafi verið í góðri 
trú, jafnvel þegar þeir útmáluðu í bragandi skrautlitum þá ljómandi framtíð, sem 
í vændum væri. Ef svo var, þá voru þeir mjög einir um þessa trú sína. Fólk hlustaði 
á þá með ótta og tortryggni.

Og ekki vantaði, að loforð stjórnarinnar væru fögur: Menningu þjóðarinnar, 
upp eldi og borgaraleg mannréttindi skyldi tryggja með öllum ráðum. Því fór svo 
víðs fjarri, að borgaralegt frelsi skyldi skert, heldur skyldi það einmitt aukið og 
almennur hagur bættur með aukinni verslun við Rússland. Bæta skyldi stöðu 
þjóðernisminnihluta í landinu, þó að það væri raunar almennt viðurkennt, að hún var 
hvergi betri í veröldinni (og óviðjafnanlega miklu betri en í Ráðstjórnarríkjunum). 
Félagsmálalöggjöfina skyldi bæta, létta sköttum af bændum, auka innflutning 
og útflutning og efla iðnaðinn. Allt skyldi þetta koma sem ávöxtur af hinu nýja 
„bróður lega“ sambandi okkar við Rússland. Jafnvel réttaröryggi einstaklinga skyldi 
aukið, og var því þó sannarlega á engan hátt ábótavant í eistneska lýðveldinu.

Þetta hljómaði dáfallega í eyrum, of fallega til að vera satt. — Og það var ekki 
heldur satt.

Fjármálaráðherrann, Narma-Nihtig, fór til Moskvu sannfærður um að finna 
hagstæða markaði fyrir eistneskar útflutningsvörur. Þegar hann kom heim, hafði 
hann vissulega fundið markaði. En þeir voru engan veginn hagstæðir. Rússar voru 
reiðubúnir að taka á móti öllu, sem við gátum framleitt, og þótt meira væri, en við 
þvílíku verði, að það jafngilti algeru hruni Eistlands. Gengi eistnesku krónunnar 
var ákveðið 1,25 rúblur. Það var gífurlega óhagstætt. Við fengum ekkert af þeim 
hráefnum, sem ráðstjórnarherrarnir voru beðnir um. En samt var gert ráð fyrir, 
að hið „frábæra, samstillta átak“ eistneskra verkamanna mundi tryggja þjóðinni 
ljómandi framtíð. Þetta var allt og sumt, sem Narma-Nihtig kom með. Innihaldið 
í allri hans löngu skýrslu var á þessa leið: Þrælið þið meira fyrir Rússland, og bjargið 
ykkur sjálfir eða drepist!

Borgaralegt frelsi var aukið á þann hátt, að félagsfrelsi, fundafrelsi og prentfrelsi 
var afnumið og það svo rækilega, að af slíku fannst ekki snefill eftir, hálfum mánuði 
eftir að landið var hernumið. Þegar 21. júní, áður en nýja stjórnin tók við völdum, 
braust tilvonandi innanríkisráðherra, Maksim Unt, með sveit rauðra hermanna 
inn á skrifstofu Landssambands atvinnurekenda og rústaði því. Það var ekki lengur 
til. Ennþá furðulegra var ef til vill það uppátæki og þó skiljanlegt, að öll gömlu 
verkalýðsfélögin fóru sömu leiðina, en voru endurreist í nýrri mynd, þar sem 
félagarnir voru sviptir öllu frelsi. Öll stjórnmálasamtök voru bönnuð nema komm-
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únistaflokkurinn. Og ekki leið á löngu þangað til öll menningarfélög fóru sömu 
leiðina.

Þetta var aukning hins borgaralega frelsis.
Þegar eftir 17. júní hófust handtökur. Það var nóg til þess að vera stungið í fang-

elsi að hafa sungið þjóðsönginn eða borið fánaliti landsins. Margir af hinum „brot-
legu“ voru fluttir þrælaflutningi til Rússlands. Allmargir voru skotnir. Fangelsin 
í Eistlandi, sem jafnan áður höfðu verið hálftóm og meira en það, yfirfylltust af 
stjórnmálaföngum. En um ekkert af þessu fékk almenningur neina beina vitneskju. 
Ritskoðunin sá um, að ekkert birtist, sem skaðað gæti bolsévíka. Og ekki liðu 
margir dagar, áður en kommúnistar voru orðnir aðalritstjórar allra blaða. Menn frá 
aðalskrifstofu flokksins komu til blaðaútgefanda með fullt umboð upp á vasann og 
kváðust vera teknir við. Síðan skiptu blöðin um ham. Sterkur vörður var hafður um 
allar prentvélar. Og í hinum kefluðu og múlbundnu blöðum gat að lesa, að þetta 
hefði orðið samkvæmt ómótstæðilegum vilja þjóðarinnar, sem nú væri að hefja 
sigurför sína til ljómandi framtíðarlands.

En þrátt fyrir orðagjálfur ráðherra og blaða sýsluðu Moskvumenn í ró og næði 
um fyrirætlanir sínar, er brátt skyldu sýna, hvers virði þessi skrípalæti voru.

Hinn 6. júlí var gefin út tilskipun um, að báðar deildir þingsins skyldu rofnar, þar 
eð þær gætu ekki lengur að réttu lagi talist sönn mynd af þjóðarviljanum, og nýjar 
kosningar fara fram. Loksins skyldi „vinnandi lýður Eistlands fá fyrsta tækifæri sitt 
til að velja sér í frjálsum kosningum fulltrúa, sem bæru fram innstu óskir hans og 
vilja“. Allar fyrri kosningar voru sagðar fölsun og markleysa, „framkvæmdar undir 
ógnunum frá auðvaldsbullum og íhaldsmönnum“. Og til þess að lýðurinn, sem 
beðið hafði svona mörg ár, þyrfti nú ekki að auka enn á bið sína, voru kosningarnar 
ákveðnar 14. og 15. júlí, sömu daga og í Lettlandi og Litáen.

Varla þarf að benda á það, að þetta var hreint stjórnarskrárbrot, því að samkvæmt 
henni urðu að líða 35 dagar frá því, að kosningar voru ákveðnar, þangað til þær 
máttu fara fram. En nýju húsbændurnir voru ekki í þessu né öðru að tefja sig á að 
minnast loforða sinna. Framboðum skyldi vera lokið fyrir miðnætti 9. júlí, þrem 
og hálfum degi eftir að boðað var til kosninganna.

Í eistnesku kosningalögunum voru fleiri ákvæði, sem kommúnistum komu 
mjög illa. Þau voru blátt áfram numin úr gildi með stjórnartilskipun, þvert ofan í 
stjórnarskrána. Það verður ljóst, hvað þessar löglausu aðgerðir höfðu í för með sér, 
ef gerð er grein fyrir hinum helstu:

1. Rétturinn til þess að kæra úrskurði yfirkjörstjórnar til hæstaréttar var afnum-
inn.

2. Fram að þessu hafði yfirkjörstjórn verið skipuð forseta hæstaréttar og fulltrúum 
frá ráðstofu og héraðsrétti, það er að segja mönnum, sem voru gersamlega óháðir 
ríkisstjórninni. Nú skyldi hún skipa alla yfirkjörstjórnina.

3. Kosningalögin voru gerð „einfaldari“ á þann hátt, að stjórninni var mjög 
auðvelt að beita kjósendur kúgun. Meðal annars var 40. grein þeirra numin úr gildi, 

—
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en hún var á þá leið, að kjósandi skyldi kjósa á kjörstað og sjálfur leggja kjörseðil 
sinn í kjörkassa. Þegar svo var í pottinn búið, gátu erindrekar stjórnarinnar fært 
kjósanda kjörseðilinn, kúgað hann til að kjósa og sjálfir komið seðlinum til skila. 
Auk þess voru heimakosningar leyfðar og hægt að beita menn alls konar ofríki í 
heima húsum, án þess að vitnum yrði við komið.

Jafnvel fólk án gildra skírteina skyldi fá að kjósa, ef einhver úr kjörstjórn tók 
ábyrgð á, að það ætti kosningarrétt. Enginn gat því bannað kommúnistum að 
flakka frá einum kjörstað til annars og kjósa, ef þeim sýndist.

Sama dag og kosningareglurnar voru birtar í blöðunum, var tilkynnt mynd-
un nýrra stjórnmálasamtaka, sem hétu „Samfylking vinnandi fólks“. Komm-
ún istaflokkurinn var þungamiðja þeirra, en auk þess töldust 22 félög standa að 
samtökunum. Birtu þau kosningaávarp, sem að miklum hluta var undirritað 
nöfnum, sem enginn hafði heyrt nefnd fyrr.

Því var lýst yfir, að samtökin hefðu komið sér saman um að kjósa á þing 
„verðuga fulltrúa fyrir vilja þjóðarinnar“. Kynlegt mátti það heita, að nákvæmlega 
sams konar kosningaávörp birtust samtímis í Lettlandi og Litáen.

Þessi nýju samtök voru kommúnísk að öllu nema nafninu og hrundið af stokk-
um með allri áróðurstækni einræðisríkja. Aldrei fyrr höfðu menn lifað slíkar 
kosningar í Eistlandi. Í blöðunum gat bókstaflega ekkert að lesa nema kosn-
inga áróður, útvarpshátalarar öskruðu kosningaáróður frá morgni til kvölds, hver 
ræðumaðurinn og áróðursberserkurinn tók við af öðrum. Engin tök voru á því fyrir 
nokkurn flokk að láta til sín heyra nema Samfylkinguna.

En það var ekki nóg með þetta. Öllum þeim, sem ekki vildu dansa eftir pípu 
kommúnista, var beinlínis ógnað. Auk þess voru rússneskir skriðdrekar, brynvagnar 
og stórskotalið á sífelldri fleygiferð um göturnar til að sýna hinum trúarveiku, 
hvílíkt vald stæði á bak við áróðurinn. Vopnaðir náungar, skuggalegir útlits, úr 
hinum nýstofnaða „þjóðher“, tóku stöðu lögreglumanna á götum úti og gerðu sitt 
til að stugga kjósendum í þá átt, sem leppstjórnin óskaði.

Við þessar aðstæður hefði það ekki verið neitt undarlegt, þó að þjóðin hefði beygt 
sig þegjandi undir okið. En það gerði hún ekki. Þjóðhollir menn voru alráðnir í 
því að reyna að gefa fólkinu tækifæri til þess að láta skoðun sína í ljós. Þó að enga 
fundi væri leyfilegt að halda, tókst að fá óháða frambjóðendur fram í hverju einasta 
af hinum áttatíu kjördæmum landsins og fá framboð þeirra skrásett hjá löglegum 
yfirvöldum, áður en fresturinn var útrunninn, 9. júlí.

Stjórnin lét ennþá sem kosningarnar væru algerlega frjálsar. Á fundi að kvöldi 
9. júlí lét utanríkisráðherrann þessi fögru orð falla: „Við höfum ekki í hyggju að 
neyða frambjóðendum okkar upp á nokkurt kjördæmi undir því yfirskini, að ekki 
komi aðrir til greina, né heldur, að andstæðingar okkar séu hræddir við að koma 
opin berlega fram. Öðru nær. Við viljum gefa þeim tækifæri og óskum, að hver 
sam félagsþegn noti rétt sinn til þess að kjósa eftir sjálfs sín geðþótta.“

En það varð heldur minna úr þessum orðum, þegar blöðin birtu stjórnar-
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tilkynningu næsta morgun, sem hljóðaði á þessa leið: „Til þess að komast hjá því, 
að kosningarnar verði hagnýttar í tilgangi, sem teljast verður skaðsamlegur landi 
og þjóð, skulu allir frambjóðendur gera grein fyrir stefnuskrá sinni í síðasta lagi 10. 
júlí kl. 2 e. m. Þeir, sem ekki gera það, verða úrskurðaðir frá kosningu. Ákvörðun 
þessi verður birt hlutaðeigendum í símskeyti.“

Svo var mál með vexti, að stundu eftir hina hátíðlegu ræðu utanríkisráðherrans 
var bæði hann og allir hinir ráðherrarnir boðaðir á fund í höfuðstöðvum Zhdanovs. 
Þar las hann þeim fyrir framanskráða tilskipun og bað þá ekki gera sig svo djarfa 
að hrófla við. Samfylkingin hafði á einhvern dularfullan hátt fundið þetta á sér og 
hafði lokið sér af í þessu efni, áður en tilkynningin var birt. Tvær klukku stundir 
voru til stefnu fyrir hina, og efalaust hafa stjórnarvöldin ætlast til þess, að þeim 
reyndist ókleift að verða við þessari fruntalegu fyrirskipun. Það hafa áreiðan lega 
orðið stjórnarherrunum og húsbændum þeirra vonbrigði, að þeim tókst það öllum 
nema fjórum, sem sennilega hafa fengið tilkynninguna of seint.

En það kom að engu haldi. Næsta morgun lásu menn í blöðunum sér til 
mikillar undrunar, að „fjandmönnum þjóðarinnar“ hefði með öllu mistekist að 
hafa menn í kjöri við kosningarnar. Skýrt var frá því, að 17 af 80, sem buðu sig 
fram utan Samfylkingarinnar, hefðu tekið framboð sín aftur, einn hefði verið 
tekinn fastur, ákærður um glæpsamlegt athæfi, og 58 hefðu verið úrskurðaðir 
óhæfir af kjörstjórnum; að meðtöldum fjórum, sem áður getur, alls 80. Þannig 
var í einni svipan farið að því að gera út af við stjórnarandstöðuna. Sem dæmi 
þeirra ástæðna, sem ollu því, að menn voru úrskurðaðir óhæfir, má nefna þessa 
greinargerð frá kjörstjórninni í Viruma-kjördæmi: „Í stefnuskrá frambjóðandans er 
krafist málfrelsis, prentfrelsis og fundafrelsis fyrir alla — þar með einnig fjandmenn 
ríkisins og þjóðarinnar. Þetta stríðir beint gegn kosningalögunum, því að samkvæmt 
þeim má ekki hagnýta kosningarnar í neinum þeim tilgangi, sem stríðir á móti 
hagsmunum eistneska ríkisins né eistnesku þjóðarinnar.“

Þetta var svarið við hinni hátíðlegu ræðu utanríkisráðherrans um það, að stjórn-
ar andstöðunni skyldi gefið færi á að láta til sín taka. Það má vel vera, að einhverjir í 
ráðuneytinu hafi viljað það. En Moskvumenn voru greinilega á annarri skoðun. Og 
það voru Moskvumenn, sem réðu í þetta sinn — eins og alltaf endranær.

Nákvæmlega á sama hátt var frambjóðendum stjórnarandstöðunnar hrundið frá 
kosningu í Lettlandi og Litáen með lögleysuna og ofbeldi.

Að því er varðar þá seytján frambjóðendur, sem „af frjálsum vilja“ tóku framboð 
sín aftur, er það nú kunnugt, að margir þeirra voru kúgaðir til að skrifa undir yfir-
lýsingu þess efnis frammi fyrir kjöftum hlaðinna byssna af mönnum, sem albúnir 
voru að beita þeim.

Árangurinn af öllum þessum bolabrögðum og lögleysum, sem áður voru óþekkt 
í sögu Eistlands, varð sá, að frambjóðendur stjórnarinnar voru að sjálfsögðu einir 
í kjöri. Blaðið Rödd þjóðarinnar skýrði þetta fyrirbrigði á sinn eftirtektarverða og 
einkennandi hátt: „Yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar og allir verkamenn hafa 
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veitt Samfylkingu vinnandi fólks stuðning sinn, og mun hún á morgun ganga 
sigursæl fram og greiða íhaldinu banahöggið.“

IV.

Í Eistlandi hafði það verið venja, eins og í öðrum löndum, að kosningar færu 
því aðeins fram, að um fleiri en einn væri að velja. Væri aðeins einn í kjöri, 
taldist hann sjálfkjörinn. Það mátti því virðast sem kosningar í öllum þremur 
Eystrasaltslöndunum væru algerlega óþarfar. En það hefði rekist illilega á 
rússneskar venjur. Í Ráðstjórnarríkjunum tákna kosningar ekki, að frjálst sé að 
velja milli frambjóðenda. Þær tákna skyldu fólksins til að sýna hollustu sína við 
þá frambjóðendur, sem flokkurinn hefur valið. Því fleiri atkvæðaseðlum sem hægt 
er að ausa upp úr kjörkössunum, því greinilegar hefur lýðurinn sýnt undirgefni 
sína. Hver vottur af kæruleysi gagnvart þessari leiksýningu telst hættulegt teikn um 
fjandsamlega mótspyrnu, sem verður að bæla niður. Flokksdeildirnar á hverjum 
stað eru gerðar ábyrgar fyrir því, að „sigurinn“ verði sem glæsilegastur. Þar af leiðir 
hið æðisgengna kapp, sem lagt er á að reka fólk til að kjósa. Og þar af leiðir einnig, 
að stundum er kosninganiðurstöðum hagrætt svo fimlega, að þátttaka í kosningum 
hefur orðið yfir 100% kjósenda.

Í Eystrasaltslöndunum reið meira á því en nokkru sinni áður að ná glæsilegum 
árangri. Það þurfti að breiða yfir lögleysurnar og ofbeldið með einstæðri kosninga-
þátttöku. Síðan mátti lýsa því yfir, að þjóðin hefði veitt hinu nýja stjórnarfari ein-
dreginn stuðning.

Til þess að ná þessum árangri jók nú stjórnin enn kosningaáróður sinn langt 
umfram það, sem nokkur hafði búist við. Sífellt jókst tala skriðdreka og brynvarinna, 
vopnaðra bíla á götunum. Hærra og hærra öskruðu hátalararnir kosningaáróðurinn 
frá öllum opinberum byggingum. Ákafari og ákafari urðu fundirnir í verksmiðjum, 
á götum og torgum. Hvergi nema inni á heimilum sínum gat fólk verið í friði 
fyrir hinum opinbera áróðri. Og jafnvel þar voru menn ekki óhultur. Erindrekum 
Samfylkingarinnar hafði verið fyrirskipað að heimsækja alla borgara persónulega til 
þess að útskýra fyrir þeim nauðsynina á þátttöku í kosningunum. Blöðin leiðbeindu 
mönnum svo um það, hvers eðlis þessar heimsóknir væru. 14. júlí mátti til dæmis 
lesa í Rödd þjóðarinnar eftirfarandi klausu: „Það hlýtur að teljast mjög óskynsamlegt 
að koma sér hjá því að kjósa. Eins og nú er komið högum, gæti hirðuleysi í því efni 
auðveldlega talist ögrun við hinn vinnandi fjölda. Aðeins fjandmenn hans halda sig 
heima á kosningadaginn.“

Hvarvetna á götum og torgum voru fest upp risastór spjöld með áletrunum: 
„Hver, sem ekki er með okkur, er á móti okkur.“ Menn voru alvarlega áminntir 
um „að gleyma ekki þegnlegum skyldum sínum“. Sá, sem ekki kaus, átti á hættu 
að verða brennimerktur sem fjandmaður þjóðarinnar og vera settur utangarðs við 
lög og rétt.
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En hvergi var minnst einu orði á nánara samband við Ráðstjórnarríkin. Að vísu 
gaus upp orðrómur um það annað veifið, en hann var jafnharðan borinn til baka 
af einhverjum fulltrúa stjórnvalda. Jafnhiklaust var því neitað opinberlega, að í 
vænd um væri að koma á ráðstjórnarskipulagi í landinu. Í kosningaávarpi sínu réðst 
ríkis stjórnin grimmilega á fyrrverandi „auðvaldsstjórn“ fyrir það, að hún hefði teflt 
sjálfstæði landsins í voða. Samfylkingin og stjórnin töldu sér ekkert eins heilagt og 
sjálfstæði Eistlands. Enginn þurfti heldur að óttast, að hann yrði rændur réttmætri 
eign sinni. Yfirhöfuð var ekki að vænta neinna djúptækra breytinga á högum 
þjóðarinnar nema sívaxandi velmegunar og blessunar.

Fólk átti að vísu örðugt með að trúa þessu, en á þessu var hamrað sýknt og heilagt. 
„Við engum einkaeignum skal hreyft“ og „stjórnarfarslegt sjálfstæði Eistlands skal 
varðveitt“ voru höfuðskautin tvö í kosningaáróðri stjórnarinnar. „Þeir, sem halda 
öðru fram, eru ábyrgðarlausir óróaseggir, sem sæta munu hinni þyngstu refsingu.“ 
Slík ummæli mátti lesa í hverju einasta blaði dag eftir dag fyrir kosningarnar. Það 
var um að gera að vagga kjósendunum í andvaralausan svefn.

Kosningarnar fóru síðan fram 14. og 15. júlí. Þrátt fyrir miklar ógnanir hafði 
fjöldi af vinum mínum ákveðið að kjósa ekki. Aðrir, þar á meðal ég og kona mín, 
ætluðum að skila auðum seðli. Við álitum, að það yrði besta ráðið, þar sem augljóst 
var, að á mér voru hafðar nánar gætur sem varaformanni í Ensk-eistneska félaginu. 
Auk þess mundi okkur þá gefast kostur á að sjá, hvernig kosningarnar færu fram.

Atkvæðaseðlar með nafni kommúnistans, sem var frambjóðandi í okkar kjör-
dæmi, höfðu verið sendir okkur heim nokkrum dögum fyrir kosningar. Ég man 
ekki, hvað hann hét, og hafði aldrei heyrt hans getið fyrr. Nú klipptum við út ná-
kvæm lega jafnstóra seðla úr sams konar pappír og héldum á kjörstaðinn, sem var í 
skóla einum svo sem fimm mínútna gang frá heimili okkar.

Þegar við nálguðumst skólann sáum við sjón, sem við höfðum aldrei séð fyrr við 
slík tækifæri: Fyrir framan innganginn stóðu vopnaðir hermenn, allir í rússneskum 
einkennisbúningum. Fjöldi af þeim var einnig inni í húsinu, í göngum og stigum 
og inni í sjálfum kjörstofunum. Í miðri bjórstofunni sat margt fólk við borð. Það 
var kjörstjórnin. Á meðal þessa fólks þekkti ég eina af mínum fornu námsmeyjum. 
Það var frú Haberman, kona foringjans fyrir „borgaralega landvarnarliðinu“. Hún 
var formaður kjör stjórnar. Kjörkassans, sem stóð hægra megin við innganginn, var 
gætt af tveimur mönnum í borgaralegum búningi. Í nánd við gluggann lengst til 
hægri var lítil og lág hlíf. Auk mín og konu minnar voru einir tveir kjósendur 
staddir í stofunni. Við sýndum skilríki okkar — vegabréf innanlands var þá ekki 
orðið skylt að bera — og þau voru stimpluð af manni, sem sat við borðið. Við 
reyndum að láta sem við værum öldungis róleg, hurfum á bak við hlífina, tókum 
fram auðu seðlana okkar og létum þá í stimpluð umslög, sem okkur höfðu verið 
fengin, lokuðum þeim og gengum að kjörkassanum. En atferli okkar á bak við 
hlífina eða ef til vill það eitt, að við þóttumst þurfa að nota hana, hafði auðsýnilega 
vakið grunsemdir, því að annar kassavörðurinn krafðist þess að fá atkvæðaumslög 
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okkar, hélt þeim upp við ljósið og athugaði þau vandlega. Við reyndum að láta sem 
ekkert væri, en biðum í ofvæni. Ef til vill myndi hann opna þau. Það gerði hann nú 
reyndar ekki og virtist heldur ekkert finna tortryggilegt. Það sýndi, að umslögin, 
sem voru úr mjög þunnum pappír, hafa hugsanlega ekki verið eins gegnsæ og þeim 
var ætlað. Eftir hér um bil hálfa mínútu fengum við atkvæðaumslög okkar aftur og 
stungum þeim í kassann. Því næst gengum við út án þess að líta til hægri né vinstri. 
Annars hefðu svipbrigði okkar vafalaust komið upp um okkur.

Í anddyri og stigum mættum við aðeins tveim, þrem mönnum, sem voru komnir 
til að kjósa. Það var fátt, eins og á stóð. Við vorum vön þrengslum og biðröðum á 
kjörstöðum.

Um kvöldið litum við inn hjá kunningjum til þess að spjalla um viðburði dagsins. 
Þá var okkur tjáð, að svona hefði gengið hvarvetna í Tartu: Vopnaðir hermenn við 
innganginn og nákvæm athugun á hverjum kjörseðli. Fáir og fálátir kjósendur.

En ekki var það kommúnistum að kenna, að kjósendur voru svo bágrækir. Þeir 
gerðu sannarlega allt, sem þeir gátu. Það var farið með kjörkassa á sjúkrahús, elli-
heimili og einkaheimili. Það var hótað og ógnað, og vopnaðar hersveitir, skriðdrekar 
og brynvagnar frá Rússlandi brunuðu um strætin.

V.

Kosningaúrslitin, sem stuttu síðar voru tilkynnt þjóðinni og umheiminum, hlutu 
að gera hvern þann mann tortrygginn, sem séð hafði, hvað kosningaþátttakan var 
lítil. Það var tilkynnt, að kosið hefðu 84,1% af öllum, sem kosningarrétt áttu. Af 
þeim hefðu 92,8% kosið lista Samfylkingar vinnandi fólks. 7,2% af kjörseðlunum 
hefðu verið úrskurðaðir ógildir.

Það var engin leið að staðreyna þessar niðurstöður. Eins dræm og kosningasóknin 
virtist vera í Tartu, fóru sögur af því, að hún hefði verið enn dræmari víða annars 
staðar. En það var eins og lettneskur vinur minn sagði við mig síðar: „Það hefði 
engum komið á óvart, þó að við hefðum fengið að heyra, að 150% íbúanna 
hefðu tekið þátt í þessum svonefndu kosningum.“ Það var „ríkið“, sem gerði upp 
kosningatölurnar, og það átti prentvélarnar og pappírinn, sem prentað var á.

Annars benda ýmsar rækilegar athuganir til þess, að kosningaþátttakan hafi 
áreið anlega verið undir 50%. Lausmálir kjörstjórnarmenn, og það meira að segja 
úr hópi kommúnista, játuðu síðar, að strikað hefði verið yfir fjölda kjörseðla eða 
á þá ritaðar ýmsar hæðilegar athugasemdir. Margir höfðu einnig skilað auðum 
seðl um eins og ég og kona mín. Í allmörgum atkvæðaumslögum voru myndir af 
Päts forseta, Jaan Tõnisson, Chamberlain, Churchill, Roosevelt eða öðrum stjórn-
mála mönnum, sem var harla lítið gefið um kommúnista. Mikið var talað um, að 
atkvæðaseðlum hefði verið stungið ómælt í kassana, eftir að kosningu var lokið.

En hvað sem því líður, er víst, þó að kjörsóknin hefði ekki orðið nema 10%, að 
þá hefði niðurstaðan orðið sú sama. Hún var tilbúin fyrirfram. Víst er það einnig,   
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að kommúnistaflokkur Eistlands fékk síðar hinar verstu ákúrur hjá húsbændum 
sínum fyrir að hafa rekið kosningarnar svo slælega. Allt um það skirrðist aðalritari 
eistneska kommúnistaflokksins Karl Säre ekki við að mæla svo á fjórða flokksþingi 
kommúnista: „Við unnum glæsilegan sigur í júlí og eigum hann að þakka hinni 
viturlegu forustu okkar mikla Stalíns. Einnig sú aðstoð, sem leiðtogi Lenínsgarðs-
bolsévíkanna, félagi Zhdanov, nánasti samverkamaður okkar mikla Stalíns, veitti 
okkur, var ákaflega mikils virði. Samfylking vinnandi fólks fékk 92,8% af öllum 
greiddum atkvæðum. Aldrei hefur kjörsókn í Eistlandi verið svo mikil, og aldrei 
fyrr hefur nokkur stjórnmálaflokkur fengið svo gífurlegan meirihluta. Hver einasti 
frambjóðandi Samfylkingar vinnandi manna var kosinn!“

VI.

Þrem dögum eftir kosningarnar lásu menn í Rödd þjóðarinnar forustugrein, sem 
byrjaði svo: „Kosningaúrslitin 17. júlí þrýstu fram einni kröfu, kröfunni um, að 
verkamannaráð skuli stofnuð og að hinu borgaralega lýðveldi Eistlandi verði breytt 
í eistneskt ráðstjórnarlýðveldi, sem verði sambandsríki í Ráðstjórnarríkjunum.“

Með því var kosningaskrípaleikurinn kominn á síðasta stig. Nú þurfti ekki 
lengur að leika neinn feluleik. Enginn minntist framar á sjálfstæði Eistlands. Nú 
var það glæpsamlegt tal að nefna slíkt. Fyrir nokkrum dögum var það glæpsamlegt 
tal að gefa í skyn, að stjórnin hefði innlimun Eistlands í Ráðstjórnarríkin í hyggju. 
En nú skyldi það verða innlimað, þrátt fyrir öll gefin loforð. Moskvumenn höfðu 
ákveðið, að svo skyldi verða.

Síðan þetta var ritað, hefur þáverandi forsætisráðherra, Vares, stytt sér aldur. En 
um það leyti, sem hér ræðir um, voru ýmsir þeir menn handgengnir stjórninni, 
sem nú eru löngu fluttir þrælaflutningi til Síberíu. Þeir fullyrtu, að Vares hefði 
verið lostinn skelfingu, er hann sá, hverja stefnu atburðirnir tóku. Hafði ekki 
Zhdanov sjálfur faðmað hann að sér og lofað honum, að aldrei skyldi verða um 
neina innlimun að ræða? Hvað sem hann kann að hafa hugsað og viljað, var hann 
fangi í strangri gæslu, dag og nótt, engu síður en Päts forseti, sem ennþá átti eftir 
nokkra náðardaga á eistneskri grund, einangraður eins og afbrotamaður í Kadriorg.

Nýkjörnu þingmennirnir voru eins og milli steins og sleggju, alls vanmáttugir og 
efalaust flestir alls ófróðir um það, sem framundan var, og það hlutverk, sem þeim 
var ætlað að inna af höndum. Mörgum þeirra skaut viðlíka skelk í bringu og Vares 
sjálfum. En sú stefna, sem þróunin tók, varð þeim algerlega ofviða. Nokkrir þeirra 
dirfðust að rísa til andmæla. Og jafnvel ríkisstjórnin gerði örvæntingarfulla tilraun 
til að tryggja Eistlandi viðlíka sjálfsforræði og til dæmis Ytri-Mongólía naut. Vares 
var svo þrálátur í kröfum sínum um þetta, að vinur hans, Zhdanov, dró að lokum 
upp skammbyssu sína og kvaðst mundi skjóta hann eins og hund, þar sem hann 
stæði, ef hann beygði sig ekki orðalaust.

Fyrsti fundur hins svonefnda þings var haldinn 21. júlí. Honum varð að slíta 
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í miðjum klíðum, og samþykkt ályktunarinnar um, að Eistland óskaði að ger-
ast aðildarríki Ráðstjórnarríkjanna, var frestað til næsta dags. 22. júlí kom síðan 
eistneska þingið saman aftur. Þá var öll mótstaða brotin á bak aftur. Með ein-
faldri handauppréttingu var samþykkt ályktun um, að lýðveldið Eistland héti á 
Ráð stjórnarríkin um að fá að verða tekið upp í samband ráðstjórnarlýðveldanna. 
Enginn mótmælti. Til þess var allt of sterkur vörður rauðra hermanna um þingið 
og njósnara úr hinni leynilegu rússnesku ríkislögreglu, NKVD.

Þessi aðferð öll var jafnfráleit lögleysa og kosningarnar höfðu verið. Ekkert eist-
neskt þing, hversu sammála sem það var, hafði myndugleika til þess að breyta stafkrók 
í stjórnarskránni. Fulltrúadeildin hafði aðeins rétt til að gera tillögur um breytingar. 
Síðan skyldi samþykkja þær af efri deild og því næst fara fram nýjar kosningar til 
beggja deilda. Nýkjörið þing skyldi síðan fjalla um stjórnarskrárbreytinguna. Því 
að eins að báðar deildir yrðu þá sammála um hana, mátti staðfesta hana sem lög, og 
þó gat forsetinn, ef honum bauð svo við að horfa, neitað því og lagt málið undir 
þjóð ar atkvæði.

Yfir öll þessi ákvæði var dregið eitt stórt strik. Þjóðin var kefluð, svikin og seld, 
eftir að tilraunin til þess að ógna henni til undirgefni hafði mistekist. Hún fékk 
ekki einu sinni að vita, hvaða glæfraspil var verið að leika með örlög hennar. En 
ályktunin var tekin fyrir á fundi í æðsta ráði Ráðstjórnarríkjanna sem tjáning á 
samhuga vilja eistnesku þjóðarinnar. Og allra náðarsamlegast samþykkt að verða 
við beiðninni!

Johannes Vares sýndi við það tækifæri hugrekki, sem menn höfðu tæplega 
búist við af honum. Hann vildi halda ræðu, sem hann hafði sjálfur samið. Það 
var ekki við það komandi, heldur var lögð fyrir hann ræða, sem honum var skipað 
að halda. Þá þverneitaði hann að tala, og það féll í hlut Johannesar Lauristin að 
fá ráðstjórnarherrana til að verða við hinni auðmjúklegu beiðni um að innlima 
Eistland í Ráðstjórnarríkin.

Hinn 6. ágúst var því svo lýst yfir hátíðlega, að Eistland væri af eigin fúsum og 
frjálsum vilja gengið inn í Ráðstjórnarríkjasambandið.

En áður en þetta varð, brutu hinir nýju drottnar hátíðlega gefin loforð sín um 
það að breyta ekki þjóðskipulaginu í grundvallaratriðum. Þegar á fyrsta fundi 
þings ins, 23. júlí, voru samþykkt lög í þá átt, að þjóðnýta skyldi alla banka, stærri 
iðnaðar fyrirtæki og alla jörð. Var látið heita svo, að þaðan í frá væri þetta eign 
„þjóðar innar“, þ. e. ríkisins. Þess var ekki getið, en var þó auðskilið, að engar skaða-
bætur skyldu greiðast fyrir eignaránin.

Reglur um það, hvernig eignasviptinguna skyldi framkvæma, voru gefnar út 
þegar í stað. Byrjað var á því að banna fólki að taka innstæðufé úr bönkum. Fólki 
var bannað að taka út eyrisvirði, jafnvel í brýnustu þörf. Þegar þjóðnýting bankanna 
var síðan framkvæmd, var því lýst yfir, að allar innstæður, sem næmu meira en 1.000 
eistneskum krónum, væru þjóðareign. Þessi ráðstöfun bitnaði á fjölda manna, 
ekki stóreignamönnum, því að þeir voru fáir til, heldur smásparifjáreigendum, 
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verslunarmönnum, embættismönnum, bændum, iðnaðarmönnum og verkafólki, 
sem hafði lagt til hliðar smáskilding til síðari þarfa. Þeir, sem minna áttu inni en 
1.000 krónur, fengu leyfi til þess að taka út 100 kr. á mánuði. Þetta jafngilti því, 
að ríkið hafði slegið eign sinni á alla peningaeign landsmanna. Hver maður var 
nú orðinn algerlega háður vinnuveitanda sínum. Og þar eð ríkið var nú í þann 
veginn að verða eini atvinnurekandinn, var þegar komið drjúgan spöl áleiðis að 
full komnu ríkiseinveldi. Og þegar þess er gætt, að 1.000 krónur, sem um þessar 
mundir var allveruleg peningaupphæð, voru innan skamms ekki meira virði en sem 
svarar einum fatnaði, verður ljóst, hve eignaránið var algert.

Allt verðmæti, sem varðveitt var í bankahólfum, var upptækt gert. Það náði 
jafnvel til vísindalegra handrita. Tengdafaðir minn fékk illilega að kenna á því. 
Aðeins eftirlætisgoð þeirra, sem með völdin fóru, fengu leyfi til þess að sækja silfur-
muni sína og kostgripi, til dæmis frú Semper, kona yfirmannsins í ráðuneytinu 
fyrir bókmenntir og listir.

Til þess að lægja hafrót almenningsálitsins var gripið til þess að hækka laun. En á 
flesta hafði það ekki þau áhrif, sem vænst hafði verið, því að tilsvarandi verðhækkanir 
á öllum nauðsynjum gleyptu launahækkunina þegar í stað. Allt verðlag var nú 
ákveðið af ríkisvaldinu. Helstu launahækkanirnar komu 25. september, daginn 
eftir að öll verslunarfyrirtæki höfðu verið þjóðnýtt. Þær gátu að nafninu numið 
allt að 40%. En þegar verkamenn tóku út laun sín í fyrsta sinn samkvæmt nýju 
gjald skránni, var ávinningur þeirra minni en enginn orðinn sakir verðhækkana. 
Launahækkanirnar, sem komust á smátt og smátt eftir fyrirfram gerðri áætlun, voru 
aldrei annað en gegnsæ blekking, sem átti að fela hrapallega lækkun raunverulegra 
launa. Einkum steig fatnaður ofboðslega í verði, svo að brátt urðu verkamenn að 
greiða sem svaraði tveggja, þriggja mánaða launum fyrir einn fatnað.

Þjóðnýting iðnaðarins, sem í upphafi var haldið fram, að aðeins skyldi taka 
til stærri fyrirtækja, á eistneskan mælikvarða með öðrum orðum verksmiðja og 
fyrirtækja, sem hefðu yfir tuttugu manns í þjónustu sinni, var framkvæmd svo, að 
hún tók til allra, jafnvel þeirra, sem aðeins höfðu einn mann eða tvo í verki. Og ekki 
leið á löngu, þangað til skósmiðir, klæðskerar, trésmiðir og aðrir iðnaðarmenn, sem 
enga verkamenn höfðu í þjónustu sinni, höfðu verið kúgaðir inn í svokölluð „artel“ 
eða samvinnufélög. Var það gert með ofurþungum sköttum og með því blátt áfram 
að neita þessum mönnum um efni til að vinna úr. Artelin voru nokkurs konar 
iðnaðarmannafélög, og var þeim algerlega stjórnað af ríkinu eða erindrekum þess. 
Félagarnir voru skyldugir til að afhenda artelinu öll áhöld sín og vinna það eitt, sem 
þeim var skipað. Þeir fengu síðan einhvern hundraðshluta af hreinum ágóða. Þannig 
voru þeir bundnir á höndum og fótum. Eftir að öll iðju- og viðskiptafyrirtæki 
höfðu þannig verið tekin eignarnámi og komið á artelskipulaginu, mátti heita, að 
öll einkaeign væri úr sögunni í bæjunum.

Sjálft rothöggið á þjóðina, eignarnám jarðanna, var ekki ennþá komið til fullrar 
framkvæmdar, og verður að því vikið í öðrum kafla síðar.
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Yfirvöld settu sérstakar reglur, er gilda skyldu gegn þeim, sem orðið höfðu fyrir 
eignaráni. Þeir voru jafnan álitnir og meðhöndlaðir sem fjandmenn ríkisins, út-
skúfaðir úr samfélaginu. Það gilti um alla jafnt, ríka og fátæka. Undantekningar 
voru aðeins gerðar um vissa forréttindahópa, háskólakennara, rithöfunda, lista-
menn og vísindamenn. Við þá var beitt annars konar kúgun, en þeir sluppu betur 
fjár hagslega í fyrstu umferð en margir aðrir.

Til að gera framkvæmd ríkiskapítalismans sem árekstraminnsta í byrjun voru 
kaup menn og iðjurekendur kúgaðir með ofbeldi til þess að halda áfram að stjórna 
fyrirtækjum þeim, er þeir höfðu verið rændir. Hver tilraun til að komast hjá því að 
halda áfram forstöðu þessara fyrirtækja, sem þeir höfðu sjálfir átt þangað til fyrir 
skemmstu og engar bætur fengið fyrir, var talin „fjárhagslegt skemmdarverk“ og er 
hinn versti glæpur, sem ráðstjórnarlögin þekkja. Öll fyrirtæki, jafnvel þau, sem ekki 
höfðu enn verið gerð upptæk, urðu á hverju kvöldi að gera grein fyrir tekjum sínum 
og gjöldum í sérstökum banka. Þar með fylgdi, að „kapítalistanum“ skyldi aðeins 
heimilt að nota 100 krónur á mánuði af ágóðanum. En þessa rausnarlegu fúlgu 
missti hann auðvitað, þegar þjóðnýtingunni hafði verið komið á til fulls.

Allar skuldir banka og annarra opinberra stofnana voru blátt áfram strikaðar 
út, en allar kröfur þessara stofnana á hendur öðrum voru kallaðar inn með fyllstu 
hörku. Eigendur hlutabréfa og verðbréfa voru gersamlega sviptir þeim eignum, og 
það sem verra var: þó að menn ættu ekki nema eitt smáhlutabréf, féllu þeir, eins og 
allir, sem eignasviptingin kom niður á, undir sérstök lög, sem kváðu á um, að þeir 
skyldu greiða hærri skatta, hærri vexti og öll önnur opinber gjöld hærri en aðrir. 
Með sömu lögum var þeim og meinað að sækja um nokkurn opinberan starfa. Með 
öðrum orðum: þeir voru að öllu leiknir sem fjandmenn þjóðfélagsins.

Sama máli gegndi um alla húseigendur. Ef samanlagður gólfflötur í fasteign 
þeirra náði vissu hámarki, sem var mjög lágt sett, þá var húsið gert upptækt, og hinn 
fyrr verandi eigandi var skráður í tölu útskúfaðra. Það mátti teljast guðsþakkarverk 
ef þeir, sem slík hús áttu, fengu að halda ígangsflíkum sínum, borði, nokkrum 
stólum og einhverju lítilræði af eldhúsáhöldum. Hins vegar var talið sjálfsagt, að 
þeim skyldi ekki lengur vera heimilt að búa í húsunum, sem þeir áttu sjálfir til 
skamms tíma.

Það kvað jafnvel svo rammt að, að eigendur íbúða í samvinnubyggingum sluppu 
ekki heldur. Einnig skyldu þeir teljast þjóðfjandsamlegir „kapítalistar“. Allt kom 
þetta smám saman í ljós nokkrum vikum eftir að hinir nýju stjórnarherrar höfðu 
komið sér fyrir í embættunum. En þó átti enn eftir að versna.

VII.

Við þekktum NKVD, leynilögregluna rússnesku, aðeins af afspurn, þangað til 
henni skaut upp einn góðan veðurdag mitt á meðal okkar. Í raun og sannleika hafði 
hún verið þar lengi. Erindrekar hennar höfðu verið önnum kafnir við að safna sakar-
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giftum á hendur ákveðnum mönnum og koma þeim fyrir í leyndarskjalasöfnum 
þessarar voldugu stofnunar. Þeir höfðu verið smjúgandi, eins og refir, á fundum 
og mannamótum, í verksmiðjum og á skrifstofum, löngu áður en nokkur rauðliði 
steig fæti á eistneska grund. En opinberlega starfaði rússneska leynilögreglan ekki 
í Eistlandi fyrr en eftir 6. ágúst 1940. Í Eistlandi gekk hún undir nafninu Sark — 
Siseasfade rahvakomissariaat. En svo vill til, að orðið Sark þýðir á eistnesku líkkista, 
og það var öldungis réttnefni.

Í Tartu settist NKVD að í einni af stærstu byggingum borgarinnar, á horninu, 
þar sem mætast Pepleri-gata og Riga-gata, með hundruðum stærri og minni 
herbergja og miklum og djúpum kjallarahvelfingum.

Þeim, sem komu í þetta hús — og það gerðist vanalega aldrei fyrr en um miðnætti 
og aldrei fyrir kl. 23 — var strengilega boðið að viðlagðri þyngstu refsingu að láta 
þess aldrei getið, að þeir hefðu verið þar. Þeir urðu að skrifa undir skjal, þar sem 
þeir skuldbundu sig til ströngustu þagnar. En nokkrir voru þó ekki svo þagmælskir 
— og konunum hætti til að geta ekki orða bundist, og enn aðrir dvöldust þarna 
allt of lengi í fangelsi, til þess að það gæti dulist. Og loks voru þeir ærið margir, sem 
aldrei komu aftur úr þess háttar næturheimsókn. Þannig fengu menn smám saman 
vitneskju um, að fjöldi manns, sem þeir þekktu, hefði gist í þessum skuggalegu 
húsa kynnum.

Eitt fyrsta verk NKVD í Eistlandi var að þenja net njósna sinna og erindrekstrar 
um gervallt landið. Í hverju fyrirtæki, hverju félagi, var leynilegur njósnari. Þeirra 
var aflað á þann hátt, að fólki, sem hafði verið tekið höndum og leitt fyrir böðlana í 
Pepleri-götu, var sýnt framan í skjöl, sem áttu að sanna saknæma fortíð þess. Síðan 
var því haldið í fangelsi dögum saman og það beitt bæði andlegum og líkamlegum 
pyndingum með hótunum um, að bæði því sjálfu og skylduliði þess skyldi verða 
tortímt. Ef þessir menn guggnuðu og gerðust meyrir, var þeim lofað, að þeir skyldu 
sleppa lifandi gegn því, að þeir njósnuðu framvegis fyrir NKVD.

Eftir að Rússar höfðu horfið úr Eistlandi 1941, komu hinir furðulegustu hlutir í 
ljós í sambandi við þessar njósnir. Margir njósnaranna voru siðferðilegir ræflar, sem 
án minnsta samviskubits njósnuðu um vini og kunningja og ofurseldu þá síðan 
leyni lögreglunni. Þeir tilheyrðu mjög oft rússneska minnihlutanum í land inu. 
Aðrir sýndu hina mestu kænsku og jafnvel drenglund í njósnastarfi sínu, skil uðu 
skýrslum, en smeygðu í þær hlutum, sem frekar gátu orðið fyrirhuguðum fórnar-
dýrum til gagns en skaða. Vissi ég dæmi til þess, að menn sluppu með þeim hætti.

Örlögunum þóknaðist að haga því svo, að ég fékk að kynnast hinni ægilegu 
NKVD-stofnun innan frá. Og furðulegt hefði það mátt heita, ef ég hefði sloppið. 
Grein í Pravda, sem beint var gegn Eistnesk-enska félaginu, var mér viðvörun um, 
hvers ég mætti vænta. Það vorum við Ilmar Tõnisson, sem stofnað höfðum félagið. 
Að sönnu var aðeins einn maður nefndur á nafn í greininni, H. C. C. Harris, for-
maðurinn. En nú var hann dáinn. Hann hafði mjög þráð að komast úr landi og 
hafði gert sér ferð eftir ferð til Tallinn í því skyni að fá nauðsynleg skilríki. Það hafði 
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allt orðið árangurslaust. Hann var orðinn heilsubilaður og gekk í sífelldri angist 
um að verða gripinn af NKVD. Á einni af þessum ferðum ofkældist hann og fékk 
lungna bólgu. Hann dó nokkrum dögum síðar og lét eftir sig konu og tvö börn. Af 
einhverjum dularfullum ástæðum komst sá kvittur á loft, að hann hefði tekið inn 
eitur til að sleppa úr klóm Rússa. Sjálft hafði félagið verið leyst upp, þegar skipun 
kom um það. En það var ástæða til að óttast, að ég, sem verið hafði forseti þess og 
var síðasti varaforseti, væri brennimerktur maður.

Ég varð þess vegna ekki mjög undrandi, þegar skuggalegur náungi hringdi að 
dyrum hjá mér dag nokkurn í september og bauð mér á rússneskuskotnu máli 
að mæta í höfuðstöðvum leynilögreglunnar kl. 11 um kvöldið. Þegar ég kom í 
húsið í Pepleri-götu, var mér vísað upp mjóan stiga inn í lítið herbergi, þar sem 
vopn aður vörður, austrænn á svip, tók á móti mér. Hann bað mig að setjast og 
bíða. Tíu mínútum síðar var mér boðið að ganga inn í annað herbergi, og var 
þar fátt húsgagna. Þar tók á móti mér sendillinn, sem komið hafði heim til mín, 
og dökkhærður, feitur, hrokkinhærður Rússi með mjallhvítar tennur. Hann bauð 
mér að setjast og bauð mér einnig vindling. Eftir dálitlar samræður um daginn og 
veginn spurði hann mig snögglega, hvað ég vissi um sjálfsvíg Harris. Ég svaraði því 
til, að hann hefði ekki framið sjálfsvíg.

„Þvaður!“ svaraði sá rússneski. „Víst gerði hann það. Það veit hvert mannsbarn.“
„Það gerði hann ekki,“ svaraði ég. „Hann dó úr lungnabólgu á sjúkrahúsi. Þér 

getið spurt lækna hans. Þeir geta gefið yður upplýsingar um öll atvik.“
„Nú, en hvað vitið þér um njósnir hans?“
„Ekkert! Ég efast um, að hann hafi verið njósnari.“
„Hvers vegna bauð hann þá svo mörgum „rithöfundum“ hingað frá Englandi?“
„Í menningarlegum tilgangi, ekki af stjórnmálahvötum.“
„Þér eruð fáviti um stjórnmál. Það er reglan um háskólamenn. En þér skiljið, að 

allt getur orðið að stjórnmálum. Þér vanmetið kænsku Englendinga. Eða eruð þér 
ef til vill njósnari sjálfur? Eruð þér ekki fjandsamlegur Rússlandi?“

„Alls ekki! Ég hef þýtt á móðurmál mitt svo mikið af rússneskum bókmenntum, 
að það ætti að sanna hið gagnstæða.“

„En hvers vegna hafið þér gift systur yðar Englendingi — starfsmanni enska 
sendiráðsins í Tallinn?“

„Ég hef ekki gift hana. Hún var alveg einfær um að velja sér mann sjálf. Ekki er 
unnt að gera mig ábyrgan fyrir ráðahag systur minnar.“

„Jú, vissulega, jafnábyrgan og því, að kona yðar verður vanfær.“
Þannig hófst yfirheyrslan í nöldursömum ákærutón, áleitin, ósvífin, slóttug, full 

af snöggum, óvæntum spurningum, útúrdúrum, og þó jafnan komið aftur eftir 
einhverri krókaleið að aðalefninu, Harris, enska félaginu og njósnunum. Þetta gekk 
aftur og aftur endalaust. Rannsóknarinn stikaði fram og aftur um herbergið, gagn-
tekinn af sinni eigin rödd, hóf Stalín til skýjanna, úthúðaði Bretum, Harris, mági 
mínum, sjálfum mér, ógnaði með vopnuðum verðinum fyrir utan, jós hótunum 
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yfir mig og fjölskyldu mína, af því að ég vildi ekki viðurkenna „sann leikann“ um 
Harris og mig og félagið, „þetta fúla hreiður enskra njósna“. Þetta var aðalefnið. 
Stundum virtist maðurinn allt í einu vera orðinn að villidýri, sem tilbúið væri að 
rífa mig á hol. Klukkustund leið eftir klukkustund. Ég sagði eins lítið og ég gat og 
lést hafa gleymt rússnesku að mestu. Ég gerði mér far um það allan tímann að vera 
eins klaufalegur og kjánalegur og ég gat. Og það virðast ekki hafa verið nægileg 
sönn unar gögn til þess að sannfæra NKVD-manninn um sekt mína. Það varð þó 
ljóst, að njósnarinn, sem viðstaddur var, hafði árum saman verið á hælunum á 
mér og Harris. Það var ef til vill sú staðreynd, sem bjargaði mér. Hann hlaut að 
vita, að ég hafði ekki rekið neins konar ólöglega stjórnmálastarfsemi. Hann gat 
einnig borið vitni um margra áratuga áhuga minn á rússneskum bókmenntum. 
Það, hvernig hann greip stundum fram í fyrir mér, virtist benda til þess, að hann 
væri mér hliðhollur.

Klukkan sjö um morguninn var mér loksins sleppt út. Ég reikaði heim eins og 
dauða drukkinn maður. Þetta var án efa versta nóttin á ævi minni. Ég skildi þá, sem 
orðið höfðu að þola ennþá lengri og eftirgangssamari yfirheyrslu, hvað þá heldur 
líkamlegar pyndingar. Allan þann tíma, sem ég átti eftir að dveljast í Eistlandi, gat 
ég aldrei heyrt dyrabjölluna hringja án þess að hrökkva við og fá hjartslátt. Ég skil 
það nú, að þeim, sem einu sinni hafa verið í klónum á NKVD, finnast þeir hvergi 
vera óhultir, hvar sem þeir eru.

VIII.

Eftir þetta gat ég aldrei varist þeirri tilfinningu, að njósnarar væru á hælum mér. Sú 
skoðun mín styrktist verulega við alls konar dularfullar heimsóknir alls ókunnugra 
manna, sem allir voru með meira eða minna klaufalega tilburði til að fá mig út í 
umræður um stjórnmál. Eitt dæmi af þessu tagi skal nefnt.

Um þessar mundir höfðu bolsévíkar tekið að skammta húsnæði í einkaíbúðum. 
Hver einstaklingur mátti mest hafa gólfrými, sem svaraði níu fermetrum. Fyrir 
hvern fermetra umfram þetta skyldi svara mjög hárri aukaleigu, en þó ekki svo 
hárri, að fólk í minni stöðu leyfði sér ennþá að hafa mannsæmileg híbýli.

Þetta kom harðast niður á handiðnaðarmönnum, skrifstofufólki og náttúrlega 
hinum útskúfuðu. Prestar og aðrir þeir, sem sviptir höfðu verið störfum, urðu að 
greiða ofsaháa húsaleigu, og fjöldi þessa fólks var til þess neyddur að leita skjóls 
í skýlum og kjöllurum. En áður en þetta kerfi væri fullkomlega komið á laggir, 
urðu að fara fram flóknar mælingar á öllum íbúðum, og fylgdi því mikill straumur 
ókunnra manna um híbýli fólks.

Einn dag kom spjátrungslega klæddur ungur maður til okkar og kvaðst vera 
erind reki húsnæðisnefndarinnar. Hann óskaði að mega líta á herbergi mín. Ég 
sýndi honum íbúðina og bauð honum síðan sæti. Hann horfði með forvitni á 
bóka hillurnar í vinnustofu minni.
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„Prófessorinn á efalaust margar sjaldséðar bækur?“ sagði hann.
„Nei, það get ég ekki sagt. Ég á nokkrar gjafabækur með áritunum höfunda, 

en annars ekkert fram yfir það, sem vanalegt er. Þetta er aðeins handbókasafn til 
minna eigin þarfa.“

„Þetta er makalaust fínt band,“ sagði hann.
„Já, en þessa bók getið þér fengið í hvaða bókasafni, sem er. Það er ekki erfitt að 

ná í hana.“
Hann tók að snudda um í bókahillunum.
„Ég geri ráð fyrir, að þér eigið allmikið af bókum um stjórnmál,“ sagði hann til 

reynslu eftir stundarkorn.
„Mjög lítið af því, er varðar mál, sem nú eru efst á baugi, en allmikið um eldri 

sögu.“
„Húsnæðiserindrekinn“ sneri aftur að sæti sínu og settist.
„Þér þekkið ef til vill einhverja í kommúnistaflokknum?“ spurði hann.
„Í kommúnistaflokknum? Leyfið mér að hugsa mig um. Jú, vissulega geri ég 

það. Ég þekki Kruus og Vares og Semper og Andresen. Og ég þekki Hion og Ruus 
og Haberman og sjálfsagt einhverja fleiri. Ég held, að minnsta kosti, að þessir séu 
í flokknum.“

„Ja, svo, já, einmitt. … Þér þekkið Vares? Og Kruus? … Kruus og Vares? … 
einmitt.“

Hann virtist verða eitthvað ruglaður. Sjálfsöryggi hans var rokið út í veður og 
vind, og hann hafði bersýnilega enga löngun til þess að halda samtalinu áfram. Eftir 
eina eða tvær mínútur sýndi hann á sér fararsnið og kvaddi.

Á kaffihúsum og veitingastofum hélt fólk enn þeim hætti að tala sæmilega 
frjálslega um hlutina, en alls staðar skaut nú upp óboðnum gestum, sem augljóslega 
sátu um færi að smokra sér svo nálægt samræðum manna sem unnt var. Það varð 
tóma rúm í kringum aðstoðarforingja NKVD, hvar sem honum skaut upp — og 
þögn. Alls staðar lá tortryggni og óvissa í loftinu. Það var hvarvetna of auðvelt að fá 
óboðna áheyrendur. Fólk kaus helst að ljúka sér af þegjandi — og fara.

Nálega öll félög og klúbbar höfðu verið leyst upp. Hin ýmsu stúdentafélög voru 
ein þau fyrstu, sem féllu fyrir félagabanninu, og í kjölfar þeirra hurfu öll menn-
ing arfélög. Viktor Kosenkranius, forstjóri annars ríkisforlagsins í Tartu, en þau tvö 
höfðu tekið við allri útgáfustarfsemi, sem áður var, kom til mín dag nokk urn og 
skýrði mér frá, að flokkurinn hefði ákveðið að loka Pen-klúbbnum, hinni eistnesku 
deild alþjóðlegs félagsskapar rithöfunda. Ég hafði í mörg ár verið ritari klúbbsins.

„Alþjóðlegur félagsskapur er ekki leyfður,“ mælti hann þurrlega. „Yður er ráð-
legast að reyna ekki að halda neina leynifundi. Það myndi koma ykkur illa í koll. 
Ég get fullvissað yður um, að við getum haft fyllstu gætur á ykkur.“

Ég efaðist ekki um það.
Ég átti ekki annars kostar en að koma þessum skilaboðum til annarra félaga í 

Pen-klúbbnum. Ógerlegt var að kalla saman fund. Nokkrum vikum síðar mátti ég 
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afhenda yfirvöldunum öll skilríki klúbbsins, og nafn hans var máð út úr skránni 
um starfandi félög í Eistlandi.

Þannig fór um hvert menningarfélagið á fætur öðru. Í stað þeirra settu síðan 
stjórn völd á laggir svonefnd „Rauð horn“ hér og þar. Eitt slíkt var sett á stofn í 
húsa kynnum hins bannaða eistneska vísindafélags. Það var frábærlega fagur, gamall 
samkomusalur, smekklega búinn húsgögnum, með dýrum ábreiðum á gólfi og 
fögrum málverkum á veggjum.

Eftir að salurinn hafði verið gerður að „Rauðu horni“, fannst ekkert annað læsi-
legt í bókahillunum en kommúnistabókmenntir. Risastórar myndir af Stalín og 
Lenín gnæfðu yfir sviðinu og brutu hrottalega í bág við stíl hússins og smekk. 
Hand skrifað veggblað — að þeim var nú orðinn hreinn faraldur í opinberum 
byggingum og hvarvetna annars — hvatti okkur til að hugsa og breyta sem sæmdi 
bolsévíkum. Nýstofnað Guðleysingjasamband hafði sérstaka veggtöflu fyrir til-
kynningar sínar og hafði sig mjög í frammi. Mjög var lagt fast að mönnum að 
vanrækja ekki heimsóknir í „Rauða hornið“. Ætlan yfirvaldanna var sú, að það 
yrði mikilvægur samkomustaður, þar sem menn hlustuðu á fréttir, áróðursræður 
og þess háttar. En þeir urðu ekki margir, sem komu þangað að staðaldri. Það var 
alltaf drepleiðinlegt. Mönnum leið illa, og fundu, að þeir voru umsetnir illvígum 
njósnurum. Flestir kusu heldur að halda kyrru fyrir heima.
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Háskóli færður í ráðstjórnarfjötra 

I.

Stóri hátíðasalurinn í háskólanum í Tartu, sem var stórfenglegt dæmi um hinn 
sígilda byggingarstíl öndverðrar 19. aldar, var yfirfullur. Eins og venja var til við há -
tíð leg tækifæri, sátu heiðursgestir, stjórn háskólans og prófessorar á fremstu bekkj-
unum. Að baki þeim sat hið yngra kennaralið og stúdentar, allir fullir eftir vænt-
ingar. Svalirnar umhverfis voru troðfullar af stúdentum. Nokkrir bekkir voru auðir, 
ætlaðir háskólahljómsveitinni.

En andrúmsloftið, sem fyllti hátíðasalinn, var allt annað en hátíðlegt. Yfir sam-
komunni hvíldi skuggi andúðar og hryggðar, því að hinir ljósu veggir og súlur há-
tíða salsins voru tjölduð rauðum voðum, og á þær var letrað gullnum stöfum megnið 
af eftirlætisvígorðum kommúnista. Uppi við ræðustólinn var komið fyrir mynda-
styttum af hinum tveim yfirgoðum hins útlenda, hataða stjórnskipulags, Lenín 
og Stalín. Tónarnir, sem nýlega höfðu borist út um salinn, voru ekki þjóðsöngur 
okkar, heldur alþjóðasöngur innrásarræningjanna, Internationale.

Síðustu ómarnir af þjóðsöng Rússanna voru þagnaðir. Á þrepmynduðum ræðu-
pallinum andspænis áheyrendum stóðu tveir menn. Annar var háskólarektorinn 
— rector magnificus — sem nýskipaður var af bolsévíkum, prófessor Hans Kruus, 
skorpinn og tærður. Hinn var stjórnmálaeftirlitsmaður háskólans, hinn nýi 
aðstoðar rektor Kristján Kure, spikfeitur og sköllóttur með hökutopp og yfir sér 
ljóm ann af nýlega áunnum virðuleika. Sérstakur ræðustóll til hægri stóð ennþá 
auður.

Rektor hafði einmitt verið að ljúka ræðu sinni. Hægt og með áherslum, en með 
illa dulinni andúð, hafði hann talað um mikilvægi hinnar sósíalísku endur skipu-
lagningar háskólans. Hann hafði rætt rækilega um hina framúrskarandi jákvæðu 
og hjálpsömu afstöðu, sem ráðstjórnarveldið hefði tekið til alls menningarlífs í 
landinu, og um óeigingjarnan áhuga þess á eflingu hins æðra menntalífs. Hann 
hafði hyllt kommúnistaflokkinn, æðsta ráð Ráðstjórnarríkjanna og hinn mikla vin 
og leiðtoga alls vinnandi lýðs, félaga Stalín. En hann hafði ekki mælt eitt aukatekið 
orð um vernd fyrir frjálsa hugsun og frjálsar rannsóknir.

Þarna stóð rektor skuggalegur og hugsandi. Fyrir neðan sat Kure, ljómandi af 
hreysti, sigri hrósandi og framur í fasi. Nú steig lítill, ljóshærður og skrúfhár maður 
upp í ræðustólinn til hægri, sem hingað til hafði staðið auður. Hann var afburða 
snyrtilega klæddur. Það var aðalritari hins almáttuga flokks, Eistlendingur, sem 
hafði alist upp í Lenínsgarði, Nikolai Karotamm. Hann hafði af þessu hátíðlega 
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tilefni komið frá Tallinn til Tartu í því skyni að opna hinn nýskírða Kommúníska 
ríkis háskóla í ráðstjórnarlýðveldinu Eistlandi. Hann tók fram pappíra sína og hóf 
að tala með hárri, ástríðufullri rödd og lagði áherslu á hvert orð.

Það varð ekki vart neinnar gleði hjá áheyrendum, þegar hann lét eftir sér nokkur 
gætileg viðurkenningarorð í garð háskólans fyrir það mikilsverða starf, sem hann 
hefði leyst af hendi, „þrátt fyrir það andrúmsloft, sem það starf var unnið í“. Og 
menn hlustuðu á það með greinilegri óbeit, þegar hann lýsti yfir því með miklum 
bægslagangi, að nú myndi verða haft vakandi auga á starfsemi háskólans og að 
meginhlutverk hans yrði héðan í frá það að veita „stjórnmálauppeldi“. Því var illa 
tekið, þegar hann skýrði frá því, að stúdentar og kennarar yrðu aðeins þolaðir innan 
dyra í háskólanum, svo lengi sem þeir grundvölluðu nám sitt og starf á alúðarfullri 
tileinkun „hinna sönnu vísinda, vísinda vísindanna, marx-lenínismanum ásamt 
díalektískri og sögulegri efnishyggju. Því að þessar miklu kenningar,“ öskraði 
hann, „eru níu tíundu hlutar allrar mannlegrar þekkingar. Þeir, sem tileinka sér 
þær, hafa líkur til að geta leyst hverja þraut, hversu erfið sem hún kann að vera. 
… Nauðsynlegt nám til viðbótar á rétt á sér í greinum eins og til dæmis tækni 
og vélfræði, en er þó einskis virði, ef það er ekki rækt í marx-lenínskum anda. Í 
framtíðinni yrði öll kennsla og allt nám við þennan skóla að verða marx-lenínskt.“

Svo mörg voru þau orð.
Þetta var sú blessun, sem hinn opinberi fulltrúi gaf háskólanum í Tartu, þegar 

hann var opnaður á ný 30. sept. 1940. Enginn misskildi þessi orð. Í þeim fólst, að 
hugsunar- og rannsóknarfrelsi og andlegu sjálfstæði var sópað á brott. Það hafði 
félaga Karotamm tekist að gera fullljóst þeim hundruðum háskólakennara, sem á 
hann hlustuðu.

Fáa þá, sem á heyrðu, gat grunað, hve langt var ætlunin að reka þessa stefnu. En 
menn sáu augljóslega, að grundvellinum undan menntastarfi þeirra og vitsmunalífi 
hafði verið svipt burt. Það var ekkert húrra hrópað fyrir félaga Karotamm. Hann 
hafði komið banvænu höggi á allt það, sem þessi háskóli var og gaf fyrirheit um.

II.

Ég var einn meðal þeirra, sem hlustuðu á ræðu Karotamms. Tuttugu og einu ári 
áður hafði ég verið viðstaddur aðra og alls ólíka athöfn í sama hátíðasal. Landið átti 
þá enn í ófriði, rússneskt stórskotalið gerði hverja árásina á fætur annarri á Narva-
víg stöðvunum. Bylgju eftir bylgju af rauðum hermönnum var hrundið fram og til 
þess eins að vera möluð niður með vélbyssum, því að Rússar voru að hugsa um það 
eitt að ná sem bestri aðstöðu, áður en friðarsamningarnir hæfust, sem nú stóðu fyrir 
dyr um. Þetta var ástæðan til þess, að flestir við, sem þá hlustuðum á setningarræðu 
pró fessors Peeters Pölds, vorum í einkennisbúningum og reiðubúnir að hverfa 
til vígstöðvanna, hvenær sem krafist yrði. En andrúmsloftið í hátíðasalnum var 
þrungið af von og trausti, og fagnaðarlætin, sem kváðu við að lokinni ræðunni, 

 



57

voru dunandi, eins og þrumugnýr. Þetta var stund, sem krýndi sigri aldalanga, 
þraut seiga baráttu okkar fyrir fræðslu og menntun á okkar eigin máli. Vísindaleg 
rann sókn og frelsi í hugsun, víðsýni og áræði skyldu verða andleg leiðarljós þjóðar 
okkar, uns hún stæði jafnfætis hverri annarri menningarþjóð.

Aldrei áður höfðu hinar æðri menntagreinar verið iðkaðar við slíkt frelsi í Tartu 
sem á þessu tímabili frá 1919–1940, er Eistland var fullkomlega sjálfstætt land. Og 
aldrei fyrr hafði frelsið verið svo gersamlega fótum troðið sem nú leit út fyrir að 
verða. Þetta lærdómssetur, sem sett hafði verið á stofn 1632 af „ljóninu úr norðri“, 
Gústavi II. Adólf, daginn fyrir orrustuna við Lützen, hafði mátt reyna bæði skin og 
skúr. Hinir frjálslyndu Svíar höfðu stofnað það, Rússarnir höfðu lokað því, eftir að 
þeir höfðu náð á vald sitt sænsku Eystrasaltslöndunum. Eystrasaltsbarónarnir þýsku 
höfðu endurreist það, en aðeins fyrir æskumenn úr þeirra eigin drottnandi stétt, 
en haldið Eistlendingum og Lettum utan dyra, svo sem auðið var. En þó aldrei til 
fullnustu. Og háskólinn í Dorpat (en svo nefndu Þjóðverjar bæinn Tartu) naut 
alltaf álits á Vesturlöndum fyrir lærdóm sinn og vísindaiðkanir.

Þó að Rússar þrengdu á ýmsan hátt kosti háskólans, þá var þó andinn á þessu lær-
dómssetri jafnan furðulega frjálslyndur, eins og reyndar í flestum rúss neskum há-
skólum. Rússneska varð að vísu hið opinbera kennslumál, en margir háskóla kenn-
arar og lærdómsmenn hirtu aldrei um að læra hana til nokkurrar hlítar. Tartu fékk 
með tímanum orð á sig sem ágætasta brjóstvörn vestrænnar menningar í Rússlandi 
og varð nokkurs konar griðastaður fyrir hundruð frjálslyndra föðurlandsvina víðs 
vegar að úr hinum undirokuðu löndum. Í Tartu var á þessu tímabili blómlegt 
and legt líf, og borgin varð aldrei einvörðungu miðdepill fyrir nám æskumanna úr 
þessum landshluta einum.

Menningarleg og þjóðernisleg vakning Eistlands átti að verulegu leyti upptök 
sín í Tartu, og stúdentafélögin urðu uppeldisstöðvar eldheitra ættjarðarvina. Undir 
oki stjórnmálakúgunar lærðist þessum ungu mönnum að hvessa vopn sín og 
verða slyngir mótstöðumenn bæði Rússa og Þjóðverja. En einn stærsti þrándur 
í götu eistneskra menntamanna var sá, að þeim gafst sjaldnast tækifæri til starfa í 
sinni grein heima í ættlandi sínu. Yfirvöldin tóku þar jafnan Rússa eða Þjóðverja 
fram yfir Eistlendinga. Það voru aðeins guðfræðingar, læknar og lögfræðingar, 
sem gátu stundað atvinnu sína í heimalandinu. Hinir áttu ekki annars kost en 
flytjast eitthvað til Rússlands. En þarna við háskólann í Tartu uxu upp kynslóðir 
dug mikilla, gáfaðra leiðtoga. Þeir uxu þar upp í hressandi andrúmslofti frjálsrar 
hugsunar og frjóvgandi viðræðna og kappræðna, enda drukku þeir í sig þann anda, 
sem verið hafði aðal háskólans um langan aldur, brennandi þekkingarþorsta og 
sann leiksleit. Hér megnaði keisarinn ekkert á móti prófessorum, stúdentum og 
vísinda mönnum.

Það er þess vegna ekkert undrunarefni, að þrátt fyrir fyrirlitningu Rússa og 
Eystra salts-Þjóðverja á þjóðlegum fræðum og menntaiðkunum Eistlendinga var 
í Tartu mjög álitlegur hópur af dugandi sérfræðingum í öllum greinum í byrjun 



58

þessarar aldar og fram yfir fyrri heimsstyrjöld. Og fjöldi sneri heim frá Rússlandi 
og bættist í hópinn, eftir að Eistland var orðið frjálst.

Stundum er eitthvað eggjandi á tímabilum í lífi þjóðanna, sem kallar fram alla 
hæfi leika, svo að þeir rísa eins og voldug bylgja, sem ber alla með sér. Það var eitt hvað 
þess háttar, sem gerðist í Eistlandi eftir 1919. Niðurbæld og innilokuð orka fékk 
skyndilega útrás í skapandi starfi, og háskóli okkar, listir okkar, bókmenntalíf okkar 
og atvinnulíf blómguðust jöfnum höndum og nutu góðs af þessari orku, sem leyst 
hafði verið úr læðingi. Finnar, sem fram að þessu höfðu átt færustu vísindamennina 
með hinum finnsk-úgrísku þjóðum, urðu brátt að játa, að eistneskir vísindamenn 
væru komnir fram úr þeim á ýmsum sviðum. Í ýmsum vísindagreinum, svo sem 
forsögulegri fornfræði, þjóðfræði og samanburðar-þjóðfræðum, komust eistneskir 
vísindamenn lengra en komist hafði verið í frægustu rannsóknarstofnunum 
Vesturlanda. Í ríkara mæli en nokkru sinni áður var menning okkar öll samofin 
menningu Vesturlanda, þar sem hins vegar Rússland var flestum af okkur lokað, 
þótt fáum einum af okkur lánaðist að fá leyfi til þess að ferðast þangað. En það, 
sem við sáum þar, orkaði aðeins lamandi á okkur. Það var ekkert, sem benti til þess, 
að banni því, sem þar hvíldi á öllu andlegu frelsi, myndi nokkru sinni verða létt af.

III.

Ræða Karotamms táknaði endadægur allrar frjálsrar vitsmunastarfsemi almennt. 
Driffjöðrin í ákafa okkar hafði verið frelsið — frelsið til að spyrja, rannsaka, draga 
ályktanir, rökræða sjónarmið, tilfinning þess að vera frjálsir þegnar í ríki andans. 
Þegar við vorum svipt þessu frelsi, urðum við að sálarlausum vélum. Öll skapandi 
starfsemi veslaðist upp af sjálfu sér.

Sá, sem að nafninu til var yfirmaður þessarar háskólastofnunar andlegrar 
myrkvunar, var prófessor Hans Kruus. Honum hlýtur að hafa fundist staða sín 
þung bær. Hann var allt annað en ánægður á svip, meðan Karotamm útlagði lög 
þessarar nýju stofnunar. En hann var neyddur til að dylja tilfinningar sínar. Hann 
hafði verið samviskusamur og duglegur sagnfræðingur, gætinn jafnaðarmaður, en 
aldrei þræll nokkurrar kenningar eða stefnu. Ef til vill vonaði hann, að sem rektor 
kynni honum að auðnast að bjarga einhverjum slitrum af fornu frelsi háskólans. En 
nú hafði honum verið skákað inn í kringumstæður, þar sem vilji hans og ásetningur 
máttu sín einskis. Þó að stjórnarvöldin notuðu hann einatt sem leikbrúðu, var 
það engan veginn hann, sem falið hafði verið hið raunverulega vald í háskólanum. 
Hlutverk hins stjórnmálalega tilsjónarmanns var falið nýja aðstoðarrektornum, 
Kristjáni Kure.

Þessi nýi pótentáti, sem leit út eins og efnaður smáborgari, þegar frá var tekinn 
ofstækis glampinn í augunum, var að embættisheiti aðstoðarrektor og að auki pró-
fessor í marx-lenínskum fræðum. Það var mjög mikilsvert embætti. Hann réð 
yfir stórum hópi flokksfélaga, sem voru aðstoðarmenn hans. Um þá var alltaf 
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verið að skipta, og hæfni þeirra sem háskólakennara var ærið misjöfn. Það lá í 
hlutarins eðli, að þeir urðu að vera margir, því að svo var fyrir mælt, að veita 
skyldi hverjum starfsmanni háskólans, frá prófessorum tii þvottakvenna, fræðslu 
í þeim „níu tíundu hlutum mannlegrar þekkingar, sem öll önnur þekking varð að 
byggja á“. Þessir hugmyndafræðilegu þjálfarar voru postular trúarinnar og áttu að 
vinna á trúskiptingum, vera varðmenn hinnar einu sönnu kenningar, en jafnframt 
sporhundar hennar og rannsóknardómarar í náinni samvinnu við leynilögregluna. 
Hin tíðu umskipti þeirra leiddi einvörðungu af getuleysi þeirra til þess að orka á 
trúleysingjana. Amlóðaskapur þeirra var svo mikill, að borgaraleg rökfræði gerði 
þá allt of oft rökþrota. Þegar slíkt bar við, voru þeir jafnskjótt látnir fara og aðrir 
fengnir í skyndi til þess að taka við.

Hinn hugmyndafræðilegi yfirdrottnari skólans átti ekkert sameiginlegt við 
venjulegan vestrænan háskólakennara. Hann var kynleg samsteypa af fáfræði, 
hálfmenntun og vitsmunalegri spillingu í þeirri mynd, sem við höfðum aldrei kynnst 
fyrr. Hann hafði áður verið barnakennari í þorpsskóla, en utan á barnakennarann 
hafði síðan verið lauslega klínt einhverju lagi af ráðstjórnarvísindum, sem hann 
hafði öðlast á einhverjum „foringjaskóla“. Jafnvel þekking hans í fræðum Marx 
og Leníns bar fremur einkenni rétttrúnaðar en dýptar og skarpskyggni. Hann var 
ráðstjórnarborgari, hafði farið úr Eistlandi fyrir 1918, áður en landið varð sjálfstætt, 
og hafði mjög óljósar hugmyndir um það, sem gerst hafði í landinu síðan.

Í einhverjum menntastofnunum ráðstjórnarinnar hafði hann lagt stund á 
eitthvað, sem þar var nefnt finnsk-úgrísk málfræði. En þekking hans í þeirri 
grein var vandræðalega lítil. Venjulegum áheyrendum að háskólafyrirlestrum á 
Vesturlöndum mundi hafa fundist æði mörg smíðalýti á fyrirlestrum hans sakir 
skorts á rökfræðilegu samhengi. En það er vel hugsanlegt, að það hafi einmitt 
verið þessi veikleiki hans, sem gerði honum auðið að samhæfa sig jafnan hinni 
ærið umskiptilegu flokkslínu. Það jók enn fremur mjög á hugmyndaruglinginn í 
heila hans, þegar hann komst í kynni við hina almennu velmegun í landi okkar. 
Hann hafði bersýnilega fengið fyrirmæli um að trúa því, að það væri gersamlega 
mergsogið af arðránsauðvaldi. Braust hann fast um til þess að fá staðreyndirnar til 
þess að falla inn í fræðikenningar sínar, en með litlum árangri. Að lokum átti hann 
ekki annars kost en að látast ekki sjá þær eða blátt áfram neita þeim.

Það er ekki auðgert að leysa þá gátu, hvernig nokkrum stjórnvöldum gat dottið 
í hug að gera slíkan mann að æðsta leiðtoga háskóla, sem starfað hafði með sóma 
á vestrænum menntagrundvelli. Gagnrýnilaust samkvæði hans við kenningum 
meistaranna hlýtur að hafa verið honum mikil meðmæli í þeirra augum. Hins 
vegar bar tilnefning hans vitni um fullkominn ókunnugleika ráðstjórnarinnar á 
öllu andlegu andrúmslofti við háskólann í Tartu. Vera má, að viss fátækt Kures í 
menningarlegum efnum hafi þótt gera hann hentugan mann á fyrstu stigum þeirrar 
ráðstjórnarmenningar, sem komið skyldi á. Hitt er og, að hann hafi í raun og veru 
verið eini tiltæki maðurinn. Hreinsanirnar höfðu kvistað niður gömlu eistnesku 
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bolsévíkana úr menntamannastétt. Samanburður á honum og samverkamönnum 
hans gat auðveldlega freistað til að gera sér það í hugarlund.

Kure var rjóður í kinnum, beljaki og þrekskrokkur og átti fátt í fari sínu, sem 
minnti á austrænan ofstækismann. Hann hafði notað sér út í ystu æsar öll ákvæði 
ráð stjórnarlaganna um hjónaskilnað, hafði verið margkvæntur, en átti nú hóp 
barna og tiltölulega unga konu, milda að sjá, en örðuga að stjórna. Hann kom 
sér fyrir í glæsi íbúð og hlóð utan um sig öllum vestrænum þægindum. Hann 
átti aðeins eitt ráð í fórum sínum til að hafa nokkurn hemil á hinum óstýrilátu 
afkvæmum sínum: að hóta að senda þau aftur til Rússlands. Hann játaði einu sinni 
fyrir mér, að það væri eina ógnunin, sem dygði til þess að fá þau til að hlýða, enda 
komst bæði hann sjálfur og fjölskylda hans mjög brátt upp á það að kunna að meta 
blessun hins siðmenntaða heims. Hann gerði því allt, sem í hans valdi stóð, til þess 
að komast hjá því að verða fluttur eitthvað annað. Réðst hann því með brennandi 
trú boðsáhuga í það að snúa hjörð sinni til trúar á Marx og Lenín eða öllu heldur 
Stalín. Þar sem hann hafði ekki til að bera snefil af sálfræðilegri skarpskyggni, sást 
honum algerlega yfir þá erfiðleika, sem hans biðu á þeim vettvangi. En við gerðum 
ekkert til þess að leiða hann úr þeirri villu. Öðru nær. Við reyndum að auka á 
öryggis  kennd hans og hagnýta hana sjálfum okkur í vil.

Ekki svo að skilja, að við byggjumst við neinu góðu af honum. Hann hafði ekkert 
úr slita vald í meiri háttar málum. Háskólann í Tartu átti að umskapa samkvæmt 
áætlun, sem þegar lá tilbúin austur í Moskvu. En í minni háttar málum, til dæmis 
um ráðningar starfsmanna, hafði Kure mjög mikil völd.

En viðfangsefnið, sem honum hafði verið fengið í hendur, var fádæma erfitt 
úr  lausnar. Hann átti að breyta öllum háskólanum frá rótum, ekki aðeins hinum 
hug  myndafræðilega grunni háskólamenntunar í Eistlandi, heldur og öllu smáu og 
stóru í framkvæmdastjórn. Og vitanlega mátti ekki skilja snefil eftir af aldagömlu 
sjálfs  forræði háskólans.

Kure hafði fyrirskipun um að framkvæma þetta án þess að gera neinar veru legar 
breytingar á starfsliði nema losa sig við áhrifamestu kennarana. Gríma um burðar-
lyndis og frjálslyndis skyldi borin fyrst um sinn. Síðan skyldu „hreins an irnar“ 
hefjast.

Fyrsta róttæka breytingin, sem gerð var, var að leggja guðfræðideildina niður 
og ógilda öll próf, sem frá henni höfðu verið tekin. Með því voru eistneskir guð-
fræðingar brottreknir úr hópi háskólamanna og í rauninni gerðir stéttlausir utan-
garðsmenn. En þetta var aðeins byrjunin, og fleiri „umbætur“ komu nú brátt í 
kjöl farið.

Næsta skref var í því fólgið, að öll stjórn var endurskipulögð á grundvelli leið-
toga reglunnar. Háskólaráð var afnumið og allt sjálfsforræði deilda um tilhögun 
náms, köllun kennara til starfa, úthlutun náms- og vísindastyrkja og þar fram eftir 
götum. Enga almenna samþykkt mátti gera um neitt, heldur skyldi einn ábyrgur 
aðili taka allar ákvarðanir. Rektor, sem jafnan átti stjórnmálalegan njósnarerindreka 
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yfir höfði sér, varð aðeins leikbrúða, sem gaf fyrirskipanir, sem honum voru fengnar 
í hendur. Deildarforsetar, dekánarnir, höfðu einnig slíka varðhunda yfir sér og urðu 
að hlýða hverju boði þeirra og banni. Þeir höfðu einræðisvald yfir prófessorunum, 
en prófessorarnir sama einræðisvald yfir öllum aðstoðarkennurum í námsgreininni. 
En hvenær sem var gátu þessir njósnarar gripið fram í og gefið sín fyrirmæli, og yfir 
öllu vakti síðan leynilögregla ríkisins.

Allar svonefndar „borgaralegar“ fræðigreinar voru þegar í stað felldar niður. Í 
minni deild, sem áður nefndist heimspekideildin, en nú hét sögu- og málfræðideild, 
var heimspekin hið fyrsta, sem varpað var útbyrðis. Heimspekin hvetur til frjálsrar, 
hlut lægrar rannsóknar, sem engan griðastað átti lengur. Í stað hennar kom nú 
díalektísk og söguleg efnishyggja í því kátlega ríkisheimspekisniði, sem gilda skyldi 
sem grundvöllur allrar visku. Saga heimspekinnar skyldi sett fram sem sagan um 
þróun mannkynsins til díalektískrar efnishyggju. Saga Eistlands og Norður-Evrópu 
varð að þoka fyrir sögu Ráðstjórnarríkjanna, sem í raun og veru var ekkert annað 
en saga Rússlands frá sjónarmiði bolsévíka. Á aðrar þjóðir Ráðstjórnarríkjanna 
var nálega ekki minnst í kennslubókunum. Fjöldi kennarastóla í sænsku, ítölsku, 
pólsku, tékknesku, ungversku og finnsku var einnig lagður niður. Öll þessi námsefni 
voru álitin óþarfa munaður eða beint skaðleg.

Á tímabili eistneska lýðveldisins höfðu háskólakennarar haft mjög frjálsar hend-
ur um val á efni í fyrirlestra sína og rétt til þess að fara með efnið nákvæmlega eins 
og þeim sýndist. Þess var ekki vænst af þeim, að þeir færu í gegnum allt náms-
efnið með stúdentunum, eins og þeir væru smábörn. Hlutverk kennarans var í 
því fólgið að kenna þeim vísindaleg vinnubrögð og að laða fram skarpskyggni 
þeirra og starfsvilja. Þetta var alger andstæða við aðferð kommúnista, sem var í 
því fólgin að drepa niður allt einstaklingsbundið framtak, bæði í andlegum efnum 
og líkamlegum. Í stað þess að hugsa sjálfur átti nemandinn að hugfesta sér sem 
vandlegast þær kenningar, sem leiddu til rétttrúnaðar. Til þess að yfirvöldin gætu 
séð, að þetta gerðist undanbragðalaust, átti hver háskólakennari í byrjun skóla-
ársins að skila prórektor Kure nákvæmri skýrslu um það, sem hann ætlaði að 
segja í fyrirlestrum sínum. Hér dugðu engar fyrirsagnir. Hann varð að gera grein 
fyrir þeim sjónarmiðum, sem hann myndi halda fram. Þannig gátu komið fram 
eins hjákátlegar fyrirsagnir og þessar: Mab drottning eftir Shelley sem tákn hins 
efnishyggjubundna skilnings skáldsins á alheiminum; Goethe sem brautryðjandi 
tæknilegrar þróunar í síðari hluta Fausts. Öll þessi sjónarmið voru vandlega útskýrð 
í rússneskum kennslubókum ráðstjórnarinnar, og slíkar fyrir sagnir áttu að sanna, 
að fyrirlesarinn fylgdi þeim nákvæmlega. Shelley hafði til dæmis verið tekinn í 
dýrlingatölu í bókmenntasögu kommúnista vegna skoðana, sem hann hafði sett 
fram á vissu tímabili ævinnar, og þeirri mynd var dauðasynd að hrófla við. Jafnvel 
Shakespeare hafði verið skipað á sinn stað sem andans manni, er stóð í nánu 
samræmi við söguskoðun kommúnista, og um hann skyldi brotalaust fjalla sem 
mann, er umfram allt hefði verið snemmkallaður verkamaður í víngarði þeirra. 
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Kommúnistar höfðu markað sér alla helstu andans menn sögunnar, og það var 
skylda háskólakennaranna að halda þessari blekkingu við. Guðdómlegur mikilleiki 
Stalíns gægðist einnig fram úr andans stórvirkjum liðinna tíða, jafnvel leik ritum 
Shakespeares. Öllum þessum fyrirmælum urðu háskólakennararnir misk unnarlaust 
að fylgja, ef þeir vildu ekki eiga á hættu að vera fluttir í þrælabúðir.

Í einni af ræðum sínum fyrir kennaraliði háskólans sagði Kure eitt sinn af lofs-
verðri hreinskilni: „Hin fullkomna röð háskólafyrirlestra í tilteknu efni á að vera 
svo vendilega undirbúin í smáu og stóru, samkvæmt fyrirmælum kennslubókanna, 
að annar maður gæti tekið við af yður, þó að þér yrðuð að hætta í miðju kafi, án 
þess að hafa nokkra hugmynd um, að þér hefðuð verið til.“ Með öðrum orðum: 
Kennarinn átti að vera algerlega dauð, sjálfvirk vél. Það gekk svo mikill tími í það 
fyrir kennurunum að semja þessar skýrslur, að það vannst nálega enginn tími til 
að undirbúa kennsluna, enda ekki til þess ætlast. Háskólinn var að verða og átti að 
verða nokkurs konar risavaxinn plötuspilari, þar sem hver, sem var, gat látið plöt-
una á.

Til allrar hamingju kom það í ljós í háskóla okkar, að ekki reyndist unnt að 
fram kvæma þessa áætlun þegar í stað í öllum strangleika sínum. Þetta kom ekki 
til af því, að neitt brysti á framkvæmdaviljann hjá hinum nýju yfirvöldum, heldur 
strandaði það á hreinum tæknilegum örðugleikum. Ég átti að heita leiðtoginn, 
að því er varðaði fræðigreinarnar vestur-evrópsk mál og bókmenntir, og gafst mér 
því kostur á að fylgjast nákvæmlega með þróuninni. Ég fékk skipun um að láta 
gera hið bráðasta skýrslur um allar námsgreinar, sem undir þetta verksvið mitt 
heyrðu. Ég fór fram á það að fá einhverjar fyrirmyndir til að styðjast við, en var 
svarað því, að það hefði verið reynt að fá þær frá Lenínsgarði, en ekki tekist, og við 
yrðum því að gera bráðabirgðaskýrslur á „marx-lenínskum forsendum“. Ég bað um 
nánari fyrirmæli og bar það fyrir, að við hefðum aldrei skipulagt fyrirlestra okkar 
eftir slíkum mælistikum og værum því ekki öruggir í hinum marxísku kennslu-
aðferðum. Ég spurði, hvort við gætum ekki fengið einhver hjálpargögn, til dæmis 
nýlega útgefin helstu ummæli Marx um bókmenntir. Auk þess bað ég um eintak 
af bók Franz Schillers: Sögu vesturevrópskra bókmennta — til þess að fá vitneskju 
um réttu tökin á slíkum viðfangsefnum. Það var sem sé ætlun mín að smygla inn 
í þessa gervikennslu eins miklu af raunhæfri þekkingu og framast var unnt án þess 
að bjóða því heim að vera þegar settur á bak við lás og slá.

Hins vegar kom í ljós, að mánuðum saman reyndist ógerlegt að fá hinar um beðnu 
bækur. Og þegar ég loks fékk bókmenntasögu Schillers, var hún orðin ónothæf, 
vegna þess að þá var hann fallinn í ónáð. Eftir heimsókn í Lenínsgarð lét frú Kure 
mér í té útdrátt á frönsku úr ritum Marx, þeim er fjölluðu um bókmenntir. Hún 
var nú orðin dósent í ensku við háskólann þrátt fyrir æði takmarkaða verðleika. 
En þessi útdráttur var ekki opinber útgáfa, og við máttum ekki nota hann. Kure 
sjálfur, sem ekkert vissi um bókmenntir, jafnvel ekki í marxískum skilningi, var 
ör vilnaður, en gat ekkert gert til þess að hjálpa okkur. Niðurstaðan varð sú, að við 
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skyldum bjargast á eigin spýtur, og gengum við að því með glöðu geði. Hér og þar 
stungum við einhverju marxísku vígorði inn í fyrirlestra okkar, en héldum þeim 
blessunarlega utan við öll stjórnmál. Það var ekki fyrr en í lok fyrsta háskólaárs, sem 
bækurnar tóku að koma, en þá höfðum við fengið alvarlegri hluti að hugsa um, og 
skýrslufarganið var í þann veginn að gleymast.

Að sjálfsögðu trúði Kure ekki á drottinhollustu okkar við bolsévismann, þó að 
hann þættist stundum gera það. Hann lét hafa nákvæmar gætur á okkur öllum. 
Í fyrirlestrum sínum hét hann oft á tilheyrendur sína að hjálpa honum með að 
„iðka hina sósíalísku árvekni“, með öðrum orðum að njósna. Sérstakt stúdentafélag 
kommúnista var stofnað í því skyni, en árangurinn varð lítill. Allt um það tókst 
Kure og frú hans að ná í nokkra stúdenta og gera þá að leynilögreglu sinni. Þeir 
voru flestir útlendingar. Hlutverk þeirra var að kæra fyrir Kure hvert frávik frá 
rétttrúnaðarlínunni, sem okkur kennurum kynni að verða á í fyrirlestrum okkar 
eða samræðum við lærisveina okkar. Sem betur fór, voru þessir njósnarar flestir 
ofboð lítið gáfaðir — aðra hefði þeim ekki tekist að klófesta. Það var því næsta 
auðvelt að leika á þá. Auk þess hjálpuðu áheyrendur venjulega til með því að 
koma upp um, hver var njósnarinn. Ég vissi til dæmis mæta vel, að á fyrirlestrum 
mínum var það kvenstúdent, minna en meðalgefin stúlka. Hún var komin af mið-
stéttar fólki, iðin, en skilningssljó, fæddur bókstafsþræll. Til vonar og vara flutti 
ég fyrirlestra mína á ensku og skilningur hennar og kunnátta var slík, að með því 
einu að vitna einstöku sinnum í Engels og Marx tókst mér fullkomlega að blekkja 
hana. Við máttum jafnan telja okkur óhulta, ef við ávörpuðum nemendur okkar á 
réttan hátt. Ef einhver sagði „herra“ eða „ungfrú“, þá hafði hann sýnt borgaralegan 
fjandskap sinn við skipulagið. „Samborgari“ var sæmilega gott og gilt og varð ekki 
átalið. En sneri maður sér að áheyrendunum með ávarpsorðinu „félagi“, þá hafði 
maður sannað sitt sáluhjálplega hugarfar. Ég fór bil beggja og friðaði samviskuna 
og öryggistilhneiginguna með því að segja samborgari. Þrátt fyrir allt vorum við 
sam  borgarar í lýðveldinu Eistlandi. En félagar í kommúnískri merkingu vorum við 
síst af öllu.

Á meðan við biðum eftir öllum þessum margháttuðu leiðbeiningum ráð stjórn-
ar innar í bókmenntum, málfræði, félagsfræði, sögu, hugmyndafræðilegri þróun 
mannkynsins til kommúnisma og ótal mörgu öðru, höfðum við ekkert við að styðj-
ast nema dálítið af tölfræðilegum og staðtölulegum yfirlitum. Við fengum meðal 
annars skrár yfir fyrirlestra við ráðstjórnarháskólana. Af þeim gátum við séð, hve 
margar stundir hæfilegt þótti að ætla hverri kennslugrein á einu háskólaári. Við 
áttum að feta sem næst þessum skrám og leggja niðurstöðurnar fyrir Kure. Og 
það má engan veginn gera of lítið úr þýðingu þessa, því að samkvæmt ráð stjórnar-
lögunum á sá einn, sem vinnur, rétt á daglegu brauði. Og vinnan er verðlögð eftir 
klukku stundafjöldanum, sem maður eyðir í viðfangsefni, sem yfirvöldin hafa 
viðurkennt nauðsynlegt. Í verksmiðju er mönnum greitt eftir afköstum, en í starfi 
á sviðum hins vísindalega og menningarlega lífs verður þetta allt flóknara. Við 
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háskólakennarar vorum til þess neyddir að sýna fram á, að við eyddum að minnsta 
kosti vissu lágmarki stunda í að leysa af hendi skyldustörf okkar, ef við áttum að 
vænta okkur nokkurra launa. Þess var vænst, að við ynnum sex og síðar átta stundir 
á dag. Við áttum að láta Kure í té nákvæma skýrslu um það, hvernig við verðum 
þessum stundum. Ef hann samþykkti áætlun okkar, var allt í lagi, og þá skyldi 
fylgja henni út í ystu æsar. Engin frávik voru þoluð refsingalaust.

IV.

Tilraunirnar til þess leiða starfslið háskólans í sannleika hinna marx-lenínsku 
kenni setninga hófust þegar viku eftir að félagi Karotamm hafði endurreist þetta 
lær dóms setur í hinum nýja anda. Skyldunámskeiðum í þessum fræðum var komið 
á fót fyrir alla starfsmannaflokka og stúdenta, enn fremur fyrir skrifstofufólk og 
verkamenn.

Það var álitið hæfilegt, að hver stúdent eyddi tveimur árum í þetta nám. 
Viðunandi framfarir í því voru skilyrði þess, að hann eða hún fengi að halda 
áfram námi sínu við háskólann. Við prófessorar sluppum svo vægilega, að talið 
var nægilegt, að við eyddum tveim, þrem klukkustundum fimm kvöld á viku til 
þessarar hugmyndafræðilegu þjálfunar. Auk þess var daglegt brauð, að við værum 
kallaðir með aðeins tveggja klukkustunda fyrirvara á fund til þess að njóta einhverrar 
aukafræðslu af Kure sjálfum eða rektor. Við öll opinber afmæli, og þau voru með 
ólíkindum mörg, var skotið á hátíðasamkomum eftir vinnutíma. Við vissum 
nákvæmlega, hvað það boðaði: Enn á ný stjórnmálalegar og hugmyndafræðilegar 
útleggingar. Uppgefnir á sál og líkama eftir vinnu og eftir alla hina ógurlegu 
sálardrepandi skriffinnsku, sem svipti mann hverjum möguleika til náms og rann-
sókna, máttum við nú sitja og hlusta á alla þessa gauðslitnu kommúnistaþvælu, 
sem við kunnum orðið reiprennandi fyrir löngu. Og næsta morgun var ekkert 
líklegra en að við fengjum fyrirskipun um að mæta á svonefndum „skyndifundi“ 
til að festa okkur í minni höfuðlærdóma undanfarandi kvölds eða til að hlusta á 
útskýringar á nýjum stjórnarfyrirmælum. Og öll voru þau á eina leið fyrir okkur: 
Minna starfsfrelsi, fleiri skyldur, meiri auðmýkt og tillátssemi við þessa norna-
kvörn, sem stjórnendunum fannst bersýnilega ekki nógu fljótvirk í því að mala 
niður allt andlegt líf.

Þannig leið vinnudagur okkar í þessari paradís kommúnista. Og þó undarlegt 
megi virðast, var svo að sjá, að hinir nýju drottnarar væntu þess, að við snerumst 
að lokum til fylgis við þá. Þeir skildu aldrei, að allar brellur þeirra og brögð lágu 
okkur í augum uppi. Þar sem þeir höfðu fyrir löngu hætt að hugsa og efast, héldu 
þeir efalaust, að allir aðrir hefðu einnig gert slíkt hið sama.

Menntun þessara stjórnmálaleiðtoga okkar var mjög bágborin, jafnvel á mæli-
kvarða kommúnista. Með því að starfsemi hvers einstaks í Tartu varð ætíð mjög 
skammvinn, kynntist ég þeim lítið og hef gleymt nöfnum þeirra. Almennt hef ég 
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aldrei heyrt ömurlegri fyrirlestra en þeirra. Að jafnaði gerðu þeir ekki annað en lesa 
upp af vélrituðum blöðum, sem augljóst var, að þeir höfðu ekki sjálfir skrifað. Fyrir 
kom, að þeim tókst ekki að lesa síðurnar í réttri röð, og daglegt brauð, að þeir fóru 
vitlaust með útlend orð og skildu þau bersýnilega ekki.

Og þó áttu þeir efalaust í miklu meiri erfiðleikum við stúdentana en okkur kenn-
arana. Við vorum vön að skrá nöfn okkar á lista yfir viðstadda, áður en langsetur 
undir þessari fræðslu hófust, sitja þolinmóð fyrstu stundina og laumast síðan á 
brott í hléinu. En við duldum yfirleitt hugmyndir okkar um allan skrípaleikinn 
með sjálfum okkur. Þó að einatt væri ekki auðvelt að verjast brosi yfir hinum mörgu 
heljarstökkum í díalektík kommúnista — orðið rökfræði var ekki lengur notað — 
höfðum við þó jafnframt yfirþyrmandi tilfinningu þess að vera ofurseldir þeim. Hver 
tilraun til opinberrar andstöðu hefði á svipstundu leitt til refsiaðgerða, annaðhvort 
gagnvart okkur sjálfum, fjölskyldu okkar eða vinum. Jafnvel stéttarbræður okkar 
hefðu talist meðábyrgir. Þegar við heyrðum Kure ræða um arðránið og kúgunina, 
sem hinar borgaralegu blóðsugur í Eistlandi hefðu áður haft í frammi, gátum við 
ekki annað en gert samanburð í huganum á hinni siðmenntuðu mannúð liðins tíma 
og frumstæðri grimmd og villimennsku nútímans. En þó að við værum alráðnir í 
því að hefja aftur siðmenningu og mannúð til vegs og valds í landinu, létum við 
það ekki í ljós. Við sköpuðum kommúnistum enga erfiðleika, er þeir voru að boða 
okkur hugmyndafræði sína og vegsama sem paradís það, sem við sáum, að var stía 
ránskapar, grimmdar og ánauðar.

Það gekk öllu verr að hafa hemil á stúdentunum. Þeir höfðu komið til háskólans 
í von um að finna þar fyrir tækifæri til raunverulegrar háskólamenntunar. Þeir voru 
vanir frjálsum rökræðum og væntu þess, að slíkt yrði þolað. Þeir voru óreyndir og 
gerðu sér ekki grein fyrir, að vitræn, rökrétt hugsun og meira að segja venjuleg, 
heil brigð skynsemi voru fallnar í hæsta bann. Þeir vildu ekki trúa, að nokkurt 
stjórnar far í veröldinni væri svo blygðunarlaust að krefjast þess, að þeir tækju þessa 
bolsévíka-fyrirlesara í alvöru. Þrátt fyrir allar viðvaranir breyttu þeir samkvæmt 
þess ari skoðun og fengu að kenna óþyrmilega á því.

Það var reyndar ekki svo auðvelt að varðveita alvörusvipinn, þegar Kure var að 
lýsa framtíðarparadís ráðstjórnarskipulagsins sem veröld, þar sem hver fjölskylda 
ætti sitt eigið útvarp og hver sem væri gæti fengið leyfi til að ferðast til útlanda, 
jafnvel til Lundúna, ef hann vildi. Þetta voru hlutir, sem enginn í Eistlandi gat 
litið á sem nokkur undursamleg forréttindi. Það var ekki heldur svo auðgert fyrir 
stúd  entana að þegja, þegar talað var um Finna klukkutímum saman sem „hvíta 
slátrara“ og það nokkrum mánuðum eftir vetrarstyrjöldina. Eina yfirsjón Finna 
virt ist sem sé vera sú, eftir að búið var að slá þá á aðra kinnina, að þá höfðu þeir 
ekki geð í sér til að bjóða hina, en gripu til vopna og vörðu sig. Það var ekki heldur 
svo auðgert að taka því með þögninni, þegar Kure gaf okkur í skyn vorið 1941, að 
það væri skynsamlegast fyrir okkur að vera við því búnir, að rússneska yrði brátt 
eina kennslumálið í háskólanum. Stúdentar brugðust illa við þvílíkum um mælum, 
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og olli það Kure og kumpánum hans mikilli óró. Og þeir sluppu ekki heldur við 
refsingar. Fjöldi af þeim hvarf á hinn gamalkunna hátt — inn í fangelsi leyni-
lögreglunnar.

Fáfræðin og rökleysurnar voru raunverulega einu ljósdeplarnir í hinum hug-
mynda  fræðilegu fyrirlestrum kommúnista. Hitt var drepleiðinlegt þvaður nema 
þar, sem efni fyrirlestranna veitti vísbendingu um einhverja yfirvofandi ógn. Orða- 
og hugmyndaforðinn var tekinn beint úr kennslubókunum og ríkulega blandað 
saman við þetta hrat tilvitnunum í Marx, Engels, Lenín og Stalín og Sögu komm-
ún ista flokksins, sem var Biblía allra kommúnista og hinum rétttrúuðu bar að kunna 
nálega utan að. En fyrirlesararnir urðu að vera mjög varkárir. Hinar ólíku útgáfur 
af „játningarritum“ kommúnista voru allmisjafnar, eftir því, hvernig staðið hafði 
á fyrir stjórnvöldum, og það var áhættusamleg yfirsjón að vitna í annað en síðustu 
lög giltu útgáfu. Útgefandi blaðsins Tartu-kommúnistinn, Max Laokkuron, hafði 
ein hvern tíma nokkrum mánuðum eftir hernámið vitnað í eldri útgáfu af ritum 
Leníns. Það hafði nærri kostað brottrekstur hans úr flokknum. Ef hinar síðari út-
gáfur játningarritanna eru rannsakaðar vandlega, kemur margt skrýtið í ljós, sem 
maður á erfitt með að trúa, að Marx, Engels og Lenín hafi sagt mönnum að skrifa, 
þar sem þeir lágu í gröfum sínum. Auk þess eru textar helgi ritanna mjög ólíkir í 
þýð ingum á erlend mál, og fer það eftir lesendahópnum, sem verið er að snúa sér 
til.

V.

Það, sem ég hef fram að þessu verið að leitast við að lýsa, er aðeins lítilfjörlegur 
forsmekkur þess, er koma skyldi, hversu óþægilegt, uggvænlegt og skrípalegt sem 
það var. Á fyrstu mánuðunum, á meðan verið var að venja okkur undir hin nýju 
trúarbrögð og stjórnarhætti, nutum við nokkurs umburðarlyndis. Það var farið 
með okkur eins og smábörn, sem ekki bærum skyn á jafnvel hin einföldustu 
stjórnmálahugtök. Við vorum afsakaðir með hugmyndafræðilegri fávisku okkar. 
En okkur var afdráttarlaust leiðbeint um það, að slíkt umburðarlyndi gæti ekki 
enst til eilífðar, heldur yrðum við brátt að sýna, hvort við gætum samþýðst hinu 
sósialíska skipulagi. Refsingar tóku mjög að færast í aukana. Stúdentar voru sviptir 
styrkjum, reknir frá háskólanum eða varpað í fangelsi fyrir að hafa í fórum sínum 
bannaðar bækur. Aðrir hurfu fyrir fullt og allt, sakaðir um „skemmdarverk“ í þá 
veru að hafa truflað pólitíska fyrirlesara eða ekki svarað rétt á stjórnmálaprófum. 
Aðrir urðu að hverfa „undir jörðina“, af því þeir vildu ekki láta kúga sig til að 
skrásetjast í njósnalögregluna. Mörgum var vikið brott fyrir það eitt, að þeir voru 
börn manna, sem þjóðnýtingin hafði svipt öllum eigum sínum og gert réttlausa.

Margir af prófessorunum misstu embætti sín og voru sviptir allri von um að fá 
starfa á ný. Öðrum var sagt, að þeir mættu halda starfi, aðeins um stundarsakir. 
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Bærist nokkur umkvörtun á hendur þeim, voru þeir óðara reknir. Ég var einn í 
þeirra hópi, sem hlutu þann dóm, og varð því sífellt að vera á verði.

Nú var einnig farið að beita okkur alls konar harðræðum í því skyni að knýja 
okkur til að ljá stjórninni opinberan stuðning. Oft voru okkur sendar ályktanir, 
sem við skyldum skrifa undir, en vís brottrekstur og ofsóknir, ef því var neitað. 
Sífellt voru að koma áskoranir til okkar um að skrifa í blöðin. Ef við gerðum það og 
sendum grein, var hún óþekkjanleg, þegar hún birtist. Ritstjórnin hafði samið hana 
upp á nýtt og einatt gerbreytt merkingu hennar. Heiðarleiki í borgaralegri merkingu 
var ýmist óþekkt hugtak eða fyrirlitið. Það, sem höfundur hafði sent, var grein 
rituð af almennu frjálslyndi. Það, sem birtist undir nafni hans, var æðisgenginn, 
blóðdrjúpandi áróður. Engin leiðrétting var fáanleg. Og fólk vissi ekki, hvaðan á sig 
stóð veðrið, þegar það las nöfn þekktra manna undir þessum óþverra.

Nánar gætur voru hafðar á framkomu okkar á opinberum fundum. Ef minnsta 
hik varð séð á manni að láta í ljós fagnaðarlæti, er nafn Stalíns var nefnt, var það 
skrifað upp. Það varðaði einnig ströngum áminningum og jafnvel refsingum, hve 
fáir af okkur tóku undir bolsévíkasöngvana við opinber tækifæri og hve söngurinn 
var daufur og bragðlaus. Það var til dæmis alltaf hörmung að hlusta á Alþjóðasöng 
verkamanna, Internationalinn. Flestir þögðu skuggalegir á svip. Til þess að ráða bót 
á þessu var prófessorunum skipað að mæta á söngæfingum. Það voru aðeins fáir, 
sem mættu, og þeir, sem það gerðu, reyndust svo ólagvissir, að engu tauti var við þá 
komandi. Það var gefist upp við að kenna þeim kommúnistasöngva.

Í sambandi við hin svonefndu „októberhátíðahöld“ var sú fyrirskipun gefin, að 
hver maður, sem tengdur var háskólanum, væri skyldur að mæta í kröfugöngunni, 
allt frá rektor til gólfþvottakvenna. Aðeins vottorð um sjúkleika frá viðurkenndum 
lækni taldist gild afsökun. Klukkan hálfníu um morguninn tókum við að safnast 
saman í grennd við háskólann. Prófessorum og stúdentum var skipt í fylkingar eftir 
deildum og öðru liði, eftir því í hvaða grein menn unnu. Félagar í Stúdentafélagi 
kommúnista hrópuðu upp nöfn okkar af skrám, sem þeim höfðu verið fengnar. Því 
næst hóf kröfugangan för sína. Í hverri fylkingu gat að líta nokkur ný andlit, — 
fólk, sem nýlega hafði verið skipað að háskólanum. Í flokki minnar deildar var til 
dæmis kona. Hún var úfin á svip og hnyklaði mjög brúnirnar. Ég fékk síðar að vita, 
að hún var hinn nýi forstjóri ráðningarskrifstofu háskóladeildarinnar, en það var 
stofnun, sem stóð í náinni samvinnu við leynilögregluna. Hún og húsfreyja Kures 
prórektors, félagi Mari Rauk, gengu aftastar í fylkingu okkar og höfðu nánar gætur 
á okkur. Þær gerðu sér augljóslega far um að heyra eitthvað af samræðum okkar. 
En þær voru ærið daufar. Á undan hverri fylkingu gengu félagar úr Stúdentafélagi 
komm únista og báru rauða fána með alls konar áletrunum. Hinir gráhærðu læri-
meistarar þeirra urðu auðmjúklegast að halda sig að baki þeim.

Kröfugangan var stórkostleg. Það var ekki ein einasta stofnun, verksmiðja eða 
fyrirtæki, sem fékk að skerast úr leik. Rauða línið, sem sveipaði byggingar þær, sem 
fylkingin fór fram hjá, hefði hrokkið til þess að sjá öllum íbúum borgarinnar fyrir 
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sængurfatnaði árum saman, ef það hefði haft annan lit. Hljóð og þungbúin á svip 
gekk fylking eftir fylkingu manna og kvenna eftir götum borgarinnar. Hér og þar var 
farið fram hjá skreyttum ræðupöllum, þar sem einhver ráðstjórnarpótintáti hrópaði 
húrra fyrir Stalín. Þeim varð að svara, en undirtektirnar voru daufar. Gangan silaðist 
eftir alls konar krókaleiðum gegnum borgina. Eftir óralanga göngu var numið 
staðar í skemmtigarði í úthverfi borgarinnar. Fagra minnismerkið, sem áður var 
þar, reist til minningar um þá, sem fallið höfðu í frelsisstríði Eistlendinga, hafði nú 
orðið að þoka fyrir hinum opinbera ráðstjórnardýrlingi Tartu-borgar, flugumanni 
bolsé víka að nafni Heidemann, sem í frelsisstyrjöldinni hafði verið dæmdur til 
dauða fyrir njósnir. Þegar við höfðum staðið þar um stund og árangurslaust reynt 
að heyra, hvað málpípa kommúnista var að segja einhvers staðar langt í burtu, gekk 
hver til síns heima beygður og hryggur af smán.

Þessi kröfuganga var fyrsta sýnishornið af mörgum slíkum, sem á eftir fóru í Tartu, 
„af því að fólkið gat ekki látið vera að sýna samúð sína með Ráðstjórnarríkjunum“. 
Í blöðum Rússa og útvarpi var henni lýst sem stórfelldu tákni um „brennandi ást 
eist nesku þjóðarinnar á málefnum bolsévismans“. Dagurinn var sagður hafa verið 
„há tíð almennrar gleði og sigurfagnaðar“.

Hinar blómlegu bókmenntir vorar voru kæfðar og sömuleiðis vísindatímarit 
okkar. Dagblöðin urðu ólæsileg. Ferskur og hressilegur stíll fyrri tíma hafði al-
ger lega orðið að þoka fyrir þunglamalegu, litlausu, en þrælsniðbundnu málæði 
komm únista. Fréttagildi blaðanna var alveg orðið að engu.

Allt drukknaði í áróðri. Það eina, sem kvað að, voru ógnanir gegn auðvaldsbullum, 
arðræningjum og andbyltingarseggjum. „Skerið hausinn af borgurunum!“ var 
fyrirsögn á forustugrein í Tartukommúnistanum. Gamla konan, sem ég keypti 
blaðið af, muldraði steini lostin: „Ja svo, það er það, sem þeir vilja, blóðhundarnir.“

Öðru sinni skrifaði formaður rithöfundafélagsins og forstjóri Bókmennta út gáf-
unnar, August Jakobsen, alveg feimnislaust: „Það er ekki nóg, að við sláum borg-
ara stéttina niður. Við verðum að troða og sparka á skrokk hennar, þangað til hrygg-
ur inn brotnar.“

Okkur hafði verið lofað „gullöld sannrar menningar og frelsis“.
Þannig var málbragðið og fágun hugsunarháttarins hjá æðstu fulltrúum hennar 

og spámönnum. 
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Stefnt til upplausnar og hruns

I.

Víðtækasta ráðstöfunin á sviðum félags- og fjármála, sem kommúnistar gerðu til 
þess að mola grundvöllinn, sem opinberar stofnanir okkar og þjóðfélagsgrind hvíldu 
á, var í því fólgin að neyða ráðstjórnarfyrirkomulagi og ráðstjórnarvinnubrögðum 
upp á bændur okkar. Eftir að allt land hafði verið þjóðnýtt, var því skipt í sæg af allt 
of litlum jörðum í því skyni að kúga bændurna til samyrkjubúskapar. Velmegun 
lands okkar hafði umfram allt hvílt á hinum háþróaða og um leið mjög viðkvæma 
landbúnaði þess. Landbúnaðinn stunduðu 67% af íbúum landsins, og hann lagði 
til megnið af útflutningsverðmætum okkar. Þessa velmegun höfðum við orðið að 
kaupa með óheyrilegri fyrirhöfn og striti, og við hefðum aldrei öðlast hana, ef 
gleðin yfir því að erfiða á eigin jörð hefði ekki stutt bændurna yfir alla örðugleika. 
Og það var engin leið til þess að halda þessari velmegun við með því að hrófla í 
nokkru verulegu við hinu nákvæma kerfi, sem landbúnaðurinn var rekinn eftir. 
Til dæmis þoldi hann alls ekki, að jarðirnar væru minnkaðar, því að samkvæmt 
eistneska kerfinu með alhliða landbúnað, sem er hinn eini, sem þrifist getur í landi 
okkar sakir misjafns landslags og jarðvegs, er sérhæfing útilokuð. Hver búgarður var 
nákvæmlega skipulögð og hnitmiðuð eining, sem aðeins gat borið sig fjárhagslega, 
ef hver einasti liður hennar fékk notið sín. Ef nauðsyn krafði, þá mátti ef til vill 
breyta um og leggja aðaláherslu á kornrækt í stað búfjárræktar eða öfugt, en að vissu 
marki þurfti að starfrækja báðar greinar, ef búið átti að bera sig. Og árangurinn 
hafði sýnt, að þetta var starfskerfið, sem hæfði aðstæðum.

Þessu jafnvægi var ofur auðvelt að raska, til algers niðurdreps fyrir framleiðslugetu 
landbúnaðarins. Og það kom brátt í ljós, að Rússarnir stefndu einmitt að því 
marki. En ráðstjórnarherrarnir, sem voru orðnir vitrari en fyrrum eftir reynsluna í 
Úkraínu, óskuðu að komast yfir eigur bændanna óskertar. Þeir vildu fyrir alla muni 
komast hjá, að bændurnir tækju að skera niður búpening sinn unnvörpum. Þess 
vegna fyrirskipuðu þeir ekki samyrkjubúskap þegar í stað. Í stað þess stefndu þeir 
að því að skapa slíkt hörmungarástand, að neyðin skyldi síðan reka bændurna til 
þess að sætta sig við samyrkjubúskapinn, líta á hann sem þrautaráð örvona manna.

Með þjóðnýtingarlögunum frá 23. ágúst 1940 voru bændurnir gerðir að ríkis-
leigu liðum, sem segja mátti upp fyrirvaralaust. Ríkið var orðið eini jarðeigandinn 
og gat leikið leiguliða sína algerlega eftir geðþótta. En þessari staðreynd var þver-
neitað opinberlega, þó að hún blasti við allra augum. Landbúnaðarráðherra Eist-
lands sagði fullum fetum í útvarpsræðu: „Öll jörð kemur til að verða kyrr í höndum 
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bændanna. Hver bóndi fær að halda 30 hekturum af jörð sinni (það var meira en 
flestir áttu). Aðeins það, sem er umfram þetta flatarmál, verður gert að ríkiseign og 
skipt samkvæmt nýju umbótalöggjöfinni í landbúnaði.“

Þegar síðan „umbótalöggjöfin í landbúnaði“ var framkvæmd mánuði síðar, voru 
öll fögru loforðin gleymd. Rúmlega 22.000 ný bændabýli voru stofnuð, 140.000 
voru fyrir. En allt var gert, sem auðið var, til þess að grafa grundvöllinn undan 
þeim, og meira að segja: nýju bændurnir voru þegar frá byrjun settir í gersamlega 
vonlausa aðstöðu.

Gömlu jarðirnar voru gerðar gersamlega ónothæfar með því ýmist að svipta 
þær dýrmætum ökrum, oft öllu ræktuðu landi eða allri beit. Víða var allt land 
nálægt bæjunum tekið eignarnámi, og bóndinn fékk aðeins að halda útsköfum. 
Það voru ekki aðeins þrjátíu hektara jarðir, heldur tuttugu hektara og langt þar 
undir, sem sviptar voru unnvörpum helmingi lands síns eða meira. Á bændurna 
voru lagðar óheyrilegar byrðar í alls konar afurðasköttum og þvingunarafhendingu 
afurða, sem yfirvöldin verðlögðu að geðþótta. Kröfur í þessa átt fóru oft fram úr 
allri framleiðslu búsins. Allt olli þetta því, að hagur bænda varð brátt óþolandi. Þeir 
drógu fram lífið um stund með því að selja húsdýr sín, húsgögn og verkfæri. Annars 
voru þeir þegar dæmdir til glötunar.

Síst var betur ástatt hjá nýju bændunum en þeim gömlu. Umfram allt voru 
jarðir þeirra allt of smáar, miðað við eistneskar aðstæður. Hámarkið, sem fjölskylda 
fékk til umráða, var tólf hektarar, en langoftast stórum minna. Hjá okkur var 
það langtum of lítið til að unnt væri að draga fram á því lífið. Auk þess fengu 
bændurnir ekki snefil af aðstoð til að afla sér hins nauðsynlegasta, hvorki húsdýr, 
áhöld eða byggingarefni. Til að koma fótum undir smábú þurfti á þeim tímum 
að minnsta kosti 7.000 eistneskar krónur. Það lá ekki við, að nýju bændurnir 
hefðu slíkt fjármagn, en í stað þess að rétta þeim hjálparhönd hvöttu yfirvöld þá 
til að hverfa að samyrkjubúskap. Því var enginn gaumur gefinn. Bændurnir voru 
ráðnir í því að duga eða drepast — og sneru sér til stjórnvalda með kröfu um 
nýbýlaaðstoð. Það var svo langt frá því, að þeir fengju hana, að þeim var þess í 
stað gefinn kostur á nokkur hundruð rúblna láni gegn skuldbindingu um að kjósa 
með stjórninni um næstu kosningar til æðsta ráðs Ráðstjórnarríkjanna í janúar 
1941. Undir því yfirskini, að verið væri að afla nauðsynja til nýju býlanna, voru 
gömlu bændurnir miskunnarlaust krafðir um afhendingu á útsæði, nautgripum, 
landbúnaðaráhöldum og vélum. En þetta kom nýju bændunum að engu gagni. 
Mestu af þessu stungu Rússar í eigin sjóði og fluttu úr landi. Þeir létu einnig greipar 
sópa um allar vörubirgðir, fóðurvöru, suðræna ávexti og hvaðeina, sem torfengið 
var í þeirra eigin landi, og fluttu út af þessu fullar járnbrautalestir. Bændum var 
lofað nýjum dráttarvélum. En það komu aldrei neinar dráttarvélar. Komið var 
upp dráttarvéla- og hestalánsstöðvum á pappírnum. En þær urðu aðeins nafnið. 
Sáningaráætlun var keyrð í gegn án alls tillits til þess tíma, sem hentugastur er í 
Eistlandi, með þeim árangri, að mikill hluti hins dýrmæta sáðkorns eyðilagðist. 
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Rauði herinn og leynilögreglan voru hvarvetna á hælum manna með refsingar 
fyrir mistök og slóðaskap, er svo var kallað, en ekkert stoðaði. Nýju bændurnir 
flosnuðu upp unnvörpum, og engin bönd fengu haldið þeim, þó að þeim væru nú 
boðin skárri kjör. Ótti og öryggisleysi uxu dag frá degi, enda fór nú að bera mjög á 
hvarfi manna úr bændastétt. Það kom oftar og oftar fyrir, að bifreið nam staðar við 
bóndabæ og nokkrir menn stigu út. Þeir buðu bóndanum að koma til næsta þorps 
og ræða einhvern vanda í sambandi við eitthvert samvinnufyrirtæki, sem bóndinn 
var félagi í. Bóndinn fór — en kom aldrei aftur. Margir hurfu gersamlega frá vinnu 
sinni úti á ökrunum, og vissi enginn, hvað af þeim hafði orðið. Eftir því sem þessi 
ófögnuður færðist í vöxt, varð það og algengara, að karlmenn legðust út á merkur 
og skóga og vitjuðu aðeins heimila sinna á náttarþeli. Þeir urðu hælislausir útlagar.

II.

Ekki var betur ástatt hjá verkamönnum í bæjunum. Á vissan hátt var aðstaða þeirra 
ennþá hörmulegri, því að auðvelt var að hafa ennþá strangara eftirlit með þeim. 
Það tók sinn tíma að koma einræðis- og þrældómsskipulaginu á í sveitunum, en 
í verksmiðjunum var það hægðarleikur, og þar urðu ráðstjórnaraðferðirnar brátt 
drottnandi.

Í sveitunum var lengi unnt að stinga undan ofurlitlu af framleiðslunni og 
halda hungurvofunni utan dyra, en í borgunum var ekkert slíkt um að tala. Þegar 
verkamennirnir höfðu etið upp spariskildinga sína, höfðu þeir ekkert annað en 
kaup sitt við að styðjast. Og það var lítið hægt að fá fyrir rúblurnar. Fyrst um sinn 
var maturinn að vísu ódýrari en í Ráðstjórnarríkjunum — á kostnað bændanna. En 
verðið hækkaði sífellt frá einum mánuði til annars, og brátt kom að því, að menn 
urðu að greiða 27 rúblur fyrir kílógramm af smjöri, eins og í Lenínsgarði. Margir 
verkamenn fengu ekki meira en 100–150 rúblur á mánuði. Fatnaður varð 500–700 
rúblur og komst brátt upp í 1.000 rúblur og þar yfir.

Nýju drottnarnir höfðu lofað öllum ókeypis menntun og skólagöngu. Þetta var 
engin nýjung í Eistlandi, því að barnafræðsla öll var ókeypis, og hver sæmilega 
gefinn piltur og stúlka máttu ganga að því vísu að vera undanþegin skólagjöldum 
í menntaskólum og sérskólum og vitanlega einnig háskólum. Auk þess var mikið 
um námsstyrki. Eftir valdarán Rússa áttu nú allir að njóta þessara fríðinda ókeypis. 
Æskufólk streymdi til háskólans í Tartu, margt í þeirri von að njóta þar stéttarlegra 
fríðinda. En eftir nokkrar vikur varð fjöldi af því að hætta námi. Ráðstjórnarherrarnir 
tóku upp hærri skólagjöld  en nokkru sinni áður höfðu þekkst í landinu.

Nýja stjórnin gumaði mjög af því, að hún hefði unnið bug á öllu atvinnuleysi í 
landinu. Það var auðgert. Það var ekkert atvinnuleysi í landinu. Öðru nær. Þar var 
stórkostleg eftirspurn eftir vinnuafli, hörð samkeppni um það, og dugandi manni 
í lófa lagið að fá vinnu annars staðar, ef hann var óánægður. En kommúnistar 
stöðvuðu skjótlega allan slíkan „andbyltingarlegan skort á festu“ og fjötruðu hvern 
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verkamann við sinn vinnustað. Það mátti reyndar þeyta honum frá einu fyrirtæki 
til annars og jafnvel til hinna fjarlægustu landa í Ráðstjórnarríkjunum — en ekki 
af frjálsum vilja. Hann fékk aðeins skipun um að taka saman dót sitt og fara til 
Amúr eða Úral-fjalla. Hann fékk einatt ekki tækifæri til að taka skyldulið sitt með 
sér. En það varðaði margra mánaða fangelsisvist og þrælavinnu að leita sér atvinnu 
að eigin frumkvæði.

Verkföll var nú aðeins unnt að gera gegn einum vinnuveitanda, ríkinu, og lá 
dauðarefsing við þeim. Verksmiðjueftirlitið var afnumið. Heildarsamninga mátti 
ekki gera neina og almennt enga vinnusamninga. Í stað þess kom valdboð verk-
smiðju stjórnanna og gilti sem lög. Verkamannafélögin voru ekkert orðin annað en 
eftir litsstofnanir með þrælahaldinu. Allir starfsmenn þeirra og stjórnendur voru til-
nefndir af flokkssellunum, og kosning fór síðan fram með handauppréttingu. Þeim, 
sem ekki kaus þá, var glötunin vís. Allir verkamenn urðu að vera í félögunum, nema 
þeir, sem gerðir höfðu verið flokksrækir. Áhrif félaganna á rekstur fyrirtækjanna 
voru bókstaflega engin.

Hins vegar hafði verkamannafélagið mikið vald yfir verkamanninum. Þannig gat 
enginn fengið ókeypis læknishjálp eða dagpeninga nema fyrir milligöngu félagsins. 
Verkamennirnir voru algerlega ofurseldir þeim. Þeir voru kúgaðir til þess að hlusta 
á stjórnmálafyrirlestra, mæta á ótölulegum „leifturfundum“ og verja þannig sínum 
takmarkaða frítíma. Verkamannafélögin sáu einnig um, að verkamenn greiddu 
vissan hundraðshluta af launum sínum til alls konar flokkssjóða og tækju auk þess 
hluta í öllum ríkislánum. Einnig skyldu þau vaka yfir, að hver verkamaður væri 
með í öllum kröfugöngum, og hafa nána samvinnu við leynilögregluna um njósnir 
og handtökur. Loks skyldu þau koma upp „rauðu horni“ í hverri verksmiðju og sjá 
um stjórnmálauppeldi verkamanna. Enn fremur færðu þau á skrá alla verkamenn, 
sem skiluðu ekki þeim afköstum, sem stjórnin krafði, kvörtuðu undan launum 
sínum eða létu í ljós nokkra óánægju. Það leið aldrei á löngu, þangað til NKVD 
hirti slíka menn.

Allur áhugi og starfsgleði dvínaði brátt við þrælahaldsskipulagið. Afköstin náðu 
ekki því marki, sem krafist var og oftast var reist á fávíslegri ósanngirni. Vinnutíminn 
var lengdur úr 8 stundum upp í 9, síðar 10 stundir, og helgidögunum bætt við til 
að fylla „kvótana“. Þetta voru að vísu augljós lagabrot. En í ráðstjórnarparadís gilda 
lögin ekki einu sinni fyrir menn, hvað þá verkamenn, þræla.

Á hverju einasta sviði var miskunnarlaust ráðist á fyrri rétt verkamanna og 
lífskjör. Nú fékk enginn rétt til sjúkrahjálpar, sem ekki hafði unnið sex mánuði við 
fyrirtæki sitt, og þótt hann væri fluttur sárnauðugur með valdboði á annan vinnu-
stað, öðlaðist hann engin réttindi fyrr en hann hafði unnið þar sex mánuði, enda 
þótt hann hefði unnið á fyrra vinnustað tíu ár. Og alla slíka aðstoð, sem menn áttu 
rétt á, varð að sækja í gegnum völundarhús ótrúlegrar skriffinnsku. Fyrst þurfti 
skil ríki frá verkamannafélagi, og það tók oft óratíma. Því næst átti hlutaðeigandi 
að mæta sjálfur á tilteknu sjúkrahúsi. Þar varð að fylla út ótrúlegan sæg af skýrslum 
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og bíða klukkustundum saman í biðröð eftir afgreiðslu. Þegar loks kom inn til 
læknisins, sem alltaf hafði langtum of mikið að gera og var smánarlega borgað 
með 300 rúblum á mánuði, gerði hann í skyndi einhverja málamyndarannsókn. Ef 
maður inn var stálheppinn, þá var hann sendur til sérfræðings. Hann gaf fyrirmæli 
og skrifaði lyfseðil. Sjúklingurinn varð sjálfur að greiða lyfið með hinu ævintýralega 
ráð stjórnarverði, en áður höfðu lyf verið ýmist algerlega ókeypis eða aðeins greidd 
að einhverjum hluta. Ef um alvarlega sjúkdóma var að ræða, þá var sjúklingurinn 
oftast fallinn frá, áður en honum kom nokkur læknishjálp. En það gerði ekkert til. 
Hér átti fólk í hlut, sem hinn „guðdómlegi Stalín“ hafði ákveðið að afmá. Ríkið 
hafði þegar skorið útgjöld til heilbrigðismála niður í einn sjöunda þess, er áður var.

En það var fleira en heilsan, sem verkamaðurinn hafði ástæðu til að vera ang ist-
ar fullur yfir. Rússar höfðu tekið mikið af hinum nýtísku verksmiðjuvélum landsins 
og flutt til Rússlands. Nú fengu verkamennirnir að glíma við að vinna með gömlu 
véla skrani, sem búið var að standa ónotað árum saman, en var nú aftur tekið í 
notkun. Krafan um afköst var þó færð mjög upp frá því, sem áður var. Það er 
auðvelt að gera sér í hugarlund sálarástand verkamannsins, sem gat átt von á því 
á hverri stundu, að vélin hans gerði verkfall. Ef svo fór, þá var hann skyldur til að 
bæta skaðann fimmfalt. Auk þess voru laun hans og allra vinnufélaga hans lækkuð 
um þriðjung. Hér við bættist, að hann gat alltaf átt á hættu, að leynilögreglan 
ákærði hann fyrir skemmdarverk, því að sporhundar hennar voru hvarvetna að 
snópa á öllum vinnustöðum. Og þá var dauðinn einn fram undan. Þetta allt var 
eistneskum verkamönnum ný og harla óþokkasæl lífsreynsla.

III.

Hjá menntamönnum og iðkendum frjálsra lista voru horfurnar ærið skuggalegar, 
en kjörin nokkuð misjöfn.

Guðfræðingar og prestar máttu kallast frjálsir eins og fuglar himinsins. Þeir 
voru sviptir öllum akademískum réttindum og umgirtir bönnum og hömlum, 
sem voru í rauninni hreinar ofsóknir. Prestarnir voru reknir af prestsetrunum og 
úr embættisbústöðum sínum og bústaðirnir vitanlega gerðir upptækir, eins og allt 
kirkju góss, jafnvel sums staðar kirkjugarðarnir. Margir prestar bjuggu í skýlum og 
hjöllum eða í skrúðhúsum kirknanna. Margir voru kúgaðir til að skipta um bústað 
á tveggja mánaða fresti. Skattar þeir, sem prestum var gert að greiða, voru slíkir, að 
þeir skyldu með engu móti geta lifað. Ef prestur fékk 200 rúblur í mánaðarlaun frá 
söfnuði sínum, þá skyldi hann greiða fyrir 36 fermetra gólfflöt mánaðarhúsaleigu, 
sem nam 250 rúblum. Ef launin voru 300 rúblur, þá skyldi leigan vera 350. 
Húsaleigan ein var alltaf hærri en launin. Prestur skyldi og greiða margfalt hærra 
skólagjald fyrir börn sín en aðrir. Rafmagn til kirkna skyldi vera fjórtánfalt dýrara 
en til annarra nota. Eftir þessu var allt annað.

Auk þess áttu prestar við að stríða handtökur og þrælavinnudóma í ríkara mæli 
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en aðrar stéttir. Hins vegar varð margur til þess að rétta prestunum hjálparhönd á 
laun. Hinn hatrammi og villimannlegi áróður ríkisins og hins ríkisstyrkta Guð leys-
ingjafélags varð stórum til að auka álit prestanna í augum fólksins. Það sló traustari 
skjaldborg um kirkjuna en nokkru sinni áður.

Lögfræðingar og læknar voru fluttir niður á neðstu þrep mannfélagsstigans. Með 
stjórnskipulagi, þar sem stjórnin hefur alltaf rétt fyrir sér og getur sett lögin úr gildi 
eftir geðþótta, er ekki mikið svigrúm fyrir málafærslumenn. Þeir fengu einstöku 
sinnum mál að flytja í minni háttar glæpamálum. En öll mál, sem vörðuðu ríkið og 
eignir þess, með öðrum orðum allar eignir, féllu undir dómsvald NKVD. Og þar 
var engin þörf á verjendum.

Lækna varð ekki án verið með öllu, og þeir voru flestir kúgaðir til að ganga í 
þjón ustu ríkisins og fengu 300 rúblur á mánuði í laun, sem sé minna en kaup 
verkamanns í betra flokki. Skriffinnska ráðstjórnarskipulagsins neyddi þá til að 
eyða meira en helmingi tíma síns í alls konar skýrsluvafstur. Læknum bar skylda til 
að senda dags-, viku-, mánaðar- og ársfjórðungsskýrslur til alls konar yfirvalda. Þeir 
urðu svo að segja að berjast um hverja flösku af lyfjum, því að Rússar höfðu gert 
allar lyfjabirgðir landsins upptækar, en sendu síðan til Eistlands austræn lyf af mjög 
skornum skammti og ennþá rýrari að gæðum. Augljóst var, að á örskömmum tíma 
myndu Rússar leggja læknastétt landsins og heilbrigðismál öll í rúst.

Tæknilegir sérfræðingar, verkfræðingar og verslunarmenn áttu við betri kjör 
að búa. En á þeim hvíldi hins vegar fáránleg ábyrgð. Hver mistök gátu kostað 
þá brottrekstur, fangelsi, dauðadóm, og það þó að þeir ættu ekki minnstu sök á 
þeim. Einkum voru fjármálastjórar fyrirtækja í miklum vanda staddir. Þeir báru 
ábyrgð á allri fjármálastarfsemi fyrirtækisins, sem þeir stjórnuðu. Þeir áttu að semja 
afar nákvæmar fjárhagsáætlanir og sjá fyrirfram alla möguleika, óhöpp og tafir 
og hafa töfralausn á reiðum höndum, ef þyrfti. Þeir höfðu há laun, en refs ingar 
voru geigvænlegar, ef allt gekk ekki samkvæmt áætluninni. Það er venjan, að fjár-
málastjórar í Ráðstjórnarríkjunum hafi setið í fangelsi hvað eftir annað. Eist neskur 
fjármálastjóri í Tartu var spurður þess af rússneskum stéttarbróður, hve oft hann 
hefði setið í fangelsi. „Aldrei,“ svaraði hinn. Honum var ekki trúað. En hann skildi 
gjörla, hvað hann ætti í vændum.

Kennarar höfðu mjög lág laun og þó skárri en læknar. En fjöldi þeirra varð at-
vinnulaus, því að skólum, einkum miðskólum, sérskólum og æðri alþýðuskólum, 
var lokað. En kennarar í starfi áttu ekki sjö dagana sæla. Þeir voru undir sífelldu 
eftirliti njósnara, og það var sífellt verið að reyna að kúga þá til að njósna um 
nemendurna. Og þeir voru kúgaðir til þess að kenna alls konar þvælu, sem þeir 
vissu, að var helber ósannindi eða beinlínis móðgun gegn heilbrigðri skynsemi. Ef 
þeir gerðu það ekki, beið þeirra tortímingin.

Öllum kennslubókum var gerbreytt. Jafnvel í reikningsdæmunum voru öll 
dæmi felld burt, sem minntu á borgaralegt líf, viðskipti, kaup og sölu eigna, launa-
greiðslur af hendi einstaklinga. Allt var numið á brott, sem gat leitt hugann að 
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þeirri staðreynd, að til væri heimur utan Ráðstjórnarríkjanna. Ekki mátti minnast 
á fyrri sögu landsins og stjórnarfar, nema það væri gert í niðrandi skyni. Það varð 
um fangsmikil skyldunámsgrein að læra kommúnistasöngva, en öll ættjarðarljóð 
voru bannfærð og numin úr kennslubókunum. En það var torvelt að gera börnin 
að ráðstjórnardindlum, og ættjarðarást þeirra kom þeim oft í mikinn háska. Allir 
drengir í bekk einum komu dag einn í skólann í svörtum fötum, með hvíta flibba 
og blá hálsbindi. Það voru fánalitir Eistlands, og tiltækið hafði mjög háskalegar 
afleiðingar. Í stúlknabekk komu telpurnar allar einn dag í skólann með svört sól-
gleraugu. Þær voru spurðar, hvað þetta ætti að merkja. Þær svöruðu allar einum 
rómi: „Sól Stalín-stjórnarskrárinnar lýsir svo skært, að við fáum ofbirtu í augun.“ 
Nú var það svo sakir þrælslundar og hundslegs undirlægjuháttar kommúnista, að 
aldrei mátti nefna ráðstjórnarstjórnarskrána frá 1936 án þess að nota þessi orð: 
„Sól Stalín-stjórnarskrárinnar“ — austrænt stílblóm, sem orkaði á alla sem hreinn 
apakattarháttur, nema kommúnista. Í öðrum skóla sneru börnin Alþjóðasöngnum, 
Internationalnum, í ættjarðarljóð og áskorun um að hrinda af sér oki Stalíns. 
Leyni lögreglan tók afar hart á slíkum brotum, kennararnir voru dæmdir í þungar 
refs ingar, og forsprakkar barnanna hurfu.

Á lýðveldistímabilinu höfðu höfundar fagurra bókmennta notið mikils álits og 
fríð inda. Bókmenntirnar höfðu haft úrslitaáhrif um að þroska þjóðernisvitund og 
ætt jarðarást Eistlendinga, bæði undir harðstjórn baltnesku barónanna og Rússa. 
Þær höfðu stálsett vilja þjóðarinnar, á meðan sjálfstæðishugsjónin var aðeins óljós 
draumur. Þær höfðu skapað andlegt andrúmsloft, sem gerði Eistlendingum fært 
að lifa vakandi menningarlífi án þess að segja skilið við móðurmál sitt og þjóðerni. 
Þjóðin gerði því allt, sem í hennar valdi stóð, til að efla bókmenntirnar og styðja 
til þroska alla efnilega menn á vettvangi þeirra. Menningarsjóður hafði verið 
stofnaður, og fékk hann ríkulegar tekjur af skemmtanaskatti og framlag frá ríkinu. 
Hann greiddi laun listamönnum, sem komnir voru til þroska, og styrki efnilegum 
byrjendum, veitti árleg verðlaun fyrir bestu verkin og svo framvegis. Auk þess 
studdi hann útgáfu dýrmætra bóka, sem annars hefðu orðið útgefendum ofviða. 
Hann studdi og málaralist, tónlist og leiklist, en bókmenntirnar voru óskabarn 
hans.

Stjórn þessa sjóðs hafði ávallt verið mjög frjálslynd og lýðræðisleg, og komm-
únistar höfðu notið úr honum styrkja engu síður en aðrir.

Bóksala í landinu óx frá ári til árs með vaxandi menntun og velmegun. Í bókagerð 
stóð Eistland meðal tíu fremstu landa í álfunni. Fleiri bækur komu út að tiltölu við 
fólksfjölda en í nokkru öðru landi, og vandað tímarit um einhver menningarmál 
fannst á nálega hverju heimili.

En þetta var það, sem einræðishyggjan gat með engu móti þolað. Hún réðst 
af heift og hatri á þessa „einstaklingshyggju“, sem í hennar augum var allri goðgá 
verri. Drepandi ritskoðun kæfði á svipstundu alla frjálsa bókmenntaviðleitni. Öll 
bókmenntafélög voru bönnuð að undanteknu Rithöfundafélagi Eistlands. Menn-
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ing arsjóðurinn var gerður upptækur og starfsemi hans lögð niður. Fjögur eða fimm 
ríkisforlög fengu alla bókaútgáfu í sínar hendur. Af þeim skyldu tvö vera í Tartu, 
Bók menntaforlagið og Vísindaforlagið. Allir rithöfundar áttu lífsafkomu sína 
undir því, hvort þeir fengu eitthvað að gera fyrir Bókmenntaforlagið, sem rekið var 
eftir hreinni flokkslínu. Svo að segja hverju frumsömdu verki, sem því var sent, var 
hafnað. Í stað þess að semja bókmenntir var höfundunum ráðlagt að þýða rússneskar 
bækur og skrifa áróðursrit. Jafnvel þeir höfundar, sem hafnir voru til þeirrar tignar 
að teljast „mikilsmetnir ráðstjórnarhöfundar“, eins og til dæmis skáldkonan Marie 
Under, fengu ekki að birta óbrjálað orð frá eigin brjósti. Hins vegar skaut upp 
á vegum forlagsins alls konar vanmetakindum og óþekktum áróðurspostulum. 
Flestir málsmetandi höfundar leituðu sér einhverrar borgaralegrar atvinnu til að 
draga fram lífið.

Á nákvæmlega sama hátt var farið með málara og myndhöggvara. Allt, sem þeir 
gátu fengið að gera, var að gera málverk og styttur af Stalín og öðrum ráð stjórn-
ar dýrlingum til þess að prýða torg og stræti og opinberar byggingar. Krafan, sem 
til þeirra var gerð, var sú að mála og skapa „sósíalíska raunsæisstefnu“. En það fól 
raunverulega í sér að ljá sig og list sína í þjónustu hins blinda og æðisgengna áróðurs 
og dansa eftir hverjum augnabliksduttlungi valdhafanna. Á svipstundu kól alla 
ærlega listaviðleitni niður í rót. Þar varð sama auðnin sem á sviði bókmenntanna.

Leikarar, listdansarar og tónlistarmenn áttu öllu betri ævi. Góð frammistaða 
í þessum greinum hlaut að jafnaði sæmileg laun, því að þessar listir mátti alltaf 
með góðum árangri nota í áróðursskyni. Góður leikur gat gyllt upp dauðalegt 
leik rit, gefið því ofurlítinn neista af lífi, þó að það væri ekki annað en útþvæld 
hug myndafræðiþvæla; góður söngvari gat blásið lífsanda í steindautt orðagjálfur 
áróður saulabárðanna. En auk þessa vill hver einræðisstjórn alltaf hafa einhverja 
ljómandi framhlið. Og framar öllum öðrum er kommúnistum annt um að sýna 
heiminum slíka framhlið. Listir leiksviðsins og tónlistina má flestu öðru fremur 
misnota til slíks, — að vera ljómandi framhlið.

IV.

En það stóð enginn ljómi af Rússum og því, sem við sáum til þeirra. Eftir til raunir 
þeirra árið áður til að ganga fram af okkur með tónlistar- og leik húsa storm sveitum 
sínum höfðu þeir sokkið niður í gráan hversdagsleika, sem þeir reyndu öðru hverju 
að bregða á ljóma með stjórnmálakröfugöngum. Hið eina áhrifa mikla í sambandi 
við þær var, hve mikinn mannfjölda þeim tókst að þvinga til þátttöku. Annars var 
það harla dapurleg sjón að sjá rauðu dátana skálma um göturnar og belja einhvern 
af þeim fjórum, fimm söngvum, sem var allt og sumt, er þeir virtust kunna. Mikill 
hluti hermannanna var ólæs. Lestrarkunnátta í Ráðstjórnarríkjunum var oft ekki 
fólgin í öðru en því, að hlutaðeigandi gat með stami og ógnarerfiðismunum stautað 
sig fram úr einu til tveimur orðum. Ein af fyrstu athöfnum rússneskra kennslu-
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yfirvalda í Eistlandi var að koma upp skóla fyrir eistneska ólæsingja. En það kom 
brátt í ljós, að engir slíkir voru til, og það varð að hætta við þetta „fram fara spor“.

Þegar eftir komu Rússanna voru settar upp aflúsunarstöðvar fyrir þá. Var það í 
fyrsta sinn, sem við Eistlendingar komumst í kynni við slíkar menningarstofnanir. 
Rauðu liðsforingjarnir stóðu að vísu skör ofar, en það kom þó fljótt í ljós, 
að þeim gekk fullerfiðlega að bjargast í borgaralegu umhverfi, þó að það hefði 
verið samræmt ráðstjórnarháttum. Þeir lögðu undir sig glæsilegustu íbúðarhúsin 
í borginni og áttu nú að handleika svo dularfulla hluti sem sjálfvirk gangaljós, 
baðkrana og vatnssalerni. Kranar voru snúnir í sundur, handfangafestar slitnar af 
vatnskössum og straumrofar eyðilagðir. Liðsforingi, sem bjó í hverfi næst okkur, 
notaði baðherbergið fyrir svínastíu og kom þar fyrir gyltu mikilli. Leigjendurnir á 
næstu hæð fyrir neðan kvörtuðu, en Rússinn lét sér ekki skiljast, að neitt væri að 
athuga við þetta fyrirkomulag. Frúr rauðu foringjanna komu í svo aumum tötrum, 
að það varð að færa þeim eistneskan fatnað á járnbrautarstöðvarnar til að þær gætu 
látið sjá sig. Þær höfðu nóg fé, voru brátt inni á gafli í öllum búðum, keyptu aldrei 
nema það dýrasta og bárust mikið á. Þær unnu mjög litaskrauti, en báru aldrei 
rautt, sem þær hafa sennilega fengið nóg af heima. Þær máluðu sig mjög og þóttu 
eistnesk ilmvötn allt of dauf.

Framan af héldu Rússar uppi ströngum aga meðal manna sinna, en tóku síðan 
mjög að slaka á honum. Beinar ofbeldisárásir urðu þó alla tíð að heita mátti for-
réttindi NKVD, leynilögreglunnar. Litið var á kærur gegn Rauða hernum sem 
land ráð. Siðferðisbrot hermanna gegn stúlkum og unglingum komu fyrir, en ekki 
tjáði um að fást. Kærur voru tilgangslausar og sökudólgurinn hlaut enga refsingu. 
Fósturdóttir eins af prófessorunum varð fyrir slíku. Hann kærði fyrir Kure, sem 
reifaði málið fyrir flokksstjórninni, en fékk þau svör ein að hugsa um sitt eigið starf.

Hópar af rússneskum afkastajötnum — stakhanóvítum — var sendur til 
Eistlands til að gefa verkamönnum okkar gott fordæmi. Það mistókst alveg að ægja 
eistneskum verkamönnum með afrekum Golíatanna, því að afköst þeirra komust 
ekki yfir eistneskt meðaltal. Þeir voru brátt látnir hverfa aftur til Rússlands án þess 
að hafa megnað að vekja nokkra lotningu fyrir afkastaframförum Rússa.

Dag nokkurn síðla vetrar eða vors kom ég upp í háskólabókasafnið og hitti þar 
fyrir hersveit af verkakonum, sem báru troðfulla poka. Í horni einu lá haugur af þess-
um pokum. „Hvað er nú á seyði?“ spurði ég varðmann, sem stóð og horfði á pokana. 
„Bækur,“ svaraði hann. „Niðri í kjallara er Rússi og sker þær í tætlur. Það eru bækur, 
sem eru á svarta listanum.“ Ég tók að rannsaka nánar, hvernig þessu væri farið. Jú, 
það voru 70.000 bindi, sem átti að eyðileggja á þenna hátt, í háskólabókasafninu 
einu. Sams konar hreinsanir fóru samtímis fram á öllum bókasöfnum í Eistlandi. 
Það, sem eyðileggja skyldi, voru allar trúarlegar bókmenntir, allt, sem varðaði land 
okkar, þjóð og sögu og til þess var fallið að vekja ættjarðarást, og öll rit, sem voru 
and víg kommúnisma. Hins vegar var margt eyðilagt um leið, sem manni veittist 
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örðugt að skilja, að gæti verið þjóðfélagslega hættulegt, til dæmis eistneska útgáfan 
af Mikka Mús eftir Walt Disney.

Mér duttu í hug bókabrennuherferðir Hitlers, og það settust að mér undarlegar 
og daprar hugsanir.

V.

Eftir því, sem tíminn leið, varð lífið vonlausara og vonlausara. Allt var á leið til 
tor tímingar undir böðulsöxi þessarar ógnarstjórnar. Ég vil ekki fullyrða, að það 
hafi verið verst, að verið var að gera þjóðina örsnauða, og þó var það staðreynd, 
að öll þjóðin var nú að sökkva í volæði, slíkt sem hún hafði aldrei þekkt áður. 
Jafnvel tekjur eins og mínar, 2.000 rúblur á mánuði, sem var miklu meira en 
nokkur verkamaður hafði og sexföld læknislaun, hrukku ekki nema fyrir til dæmis 
einni yfirhöfn, tvennum skóm og nokkrum vasaklútum. Það var auðséð á því, 
hvernig innrásarræningjamir skipulögðu arðrán landsins, gereyðingu á efnahag 
bændastéttarinnar og launakúgun verkamanna, að þeir voru alráðnir í því að knýja 
Eistland niður á sama lága stig og Ráðstjórnarríkin stóðu á. Nú skyldi leggja það 
gersamlega í rústir, sem kynslóðum Eistlendinga hafði auðnast að byggja upp með 
frábærri atorku og háþroskaðri, alhliða menntun. Það máttu ekki finnast neinar 
eyjar farsældar og framtakssemi einstaklinga í hinu ömurlega ráðstjórnarhafi.

Það var sífellt hert á sultarólinni, að því er snerti flutning matvæla til borganna. 
Kjöt hafði ekki fengist mánuðum saman. Lítið eitt var slakað á klónni, þegar 
brydda tók á alvarlegum óeirðum hjá verkamönnum. En kjötafurðir gengu, eins og 
allt annað, að mestu til Rauða hersins eða voru fluttar burt til Rússlands.

Verksmiðjur okkar höfðu, eins og áður er sagt, verið rændar öllum sínum dýr-
mæt ustu vélum. Eigi að síður var framleitt óhemju mikið af iðnaðarvörum. En við 
sáum þær sjaldan, nema þá er þær voru einstaka sinnum fluttar inn í landið aftur 
frá Rússlandi, og þá hafði að jafnaði verið klínt á þær rússnesku vörumerki, öllu 
var sópað á brott, sem hönd á festi, og langsoltið fólkið var knúið til að halda uppi 
fram leiðslunni af fremsta megni — og gerði það.

En eins og áður segir, var það naumast þetta, sem olli okkur mestu hugarangri 
og gerði líf okkar að angistarfullri martröð og kom mér fyrir mitt leyti til að kaupa 
miklu meira af rússnesku vínunum en ég hefði annars gert. Þau voru sæt og hálf-
væmin, oft með römmum keim, en þau sljóvguðu heilann og drógu slæðu fyrir 
grimman veruleikann. Maður varð einhvern veginn að reyna að flýja hann. Ég skil 
nú vel, af hverju vodka hefur orðið líknarlind allra Rússa.

Nei, það var ekki einungis efnahagur lands okkar, sem verið var að leggja í rústir. 
Það var einnig öll þjóðfélagsbyggingin, hugsunarfrelsi okkar og málfrelsi. Og að lok-
um var öxin reidd að rótum lífsmeiðs vors. Það var farið að útrýma eistneskunni úr 
skólum okkar. Allt benti til þess, að brátt yrði rússneska lögboðin sem kennslumál 
við háskólann. Fleiri og fleiri af valdamönnunum hættu að sinna erindum öðrum 
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en þeim, sem rituð voru á rússnesku. Fleiri og fleiri Rússar komu fram á sjónarsviðið 
sem embættismenn í ráðuneytunum og á skrifstofum kommúnistaflokksins. Fáar 
bækur voru gefnar út í Eistlandi, en fjöldi fluttur inn frá Rússlandi. Stórfyrirtæki 
voru afhent Rússum til reksturs, eins og til dæmis vefnaðarvöruverksmiðjurnar í 
Narva.

Morð á fólki úr öllum þjóðfélagsstéttum færðust nú og mjög í vöxt. Fólk hvarf 
í sívaxandi mæli. Njósnurum NKVD skaut oftar og oftar upp í háskólanum, eins 
og alls staðar annars staðar. Það var augljóst, að undirbúningsstarfinu að því að 
semja skrár yfir þá þjóðfélagsþegna, sem átti að losna við, var að verða lokið. Eina 
nótt var ungur hagfræðingur, náinn vinur okkar, handtekinn. Einn af efnilegustu 
mál fræðingum okkar, maður, sem jafnvel Kure taldi sjálfkjörinn til þess að verða 
kenn ari við háskólann, var sóttur eina nóttina og stungið inn í hús skelfingarinnar 
við Pepleri-götu. Ég hitti unnustu hans daglega í háskólabókasafninu. Hún sagði 
mér, að hún hefði ekki fengið að senda honum matvælaböggla. Við vissum öll þá 
orðið, hvað það boðaði. Hann var dáinn.

Eitt kvöldið sótti lögreglan hinn mikla, frjálslynda stjórnmálaleiðtoga vorn, Jaan 
Tõnisson, prófessor í samvinnuhagfræði, sem hún hafði ekki þorað að áreita hingað 
til vegna framúrskarandi vinsælda hans. Beinn í baki, tígulegur og æðrulaus fylgdi 
þessi höfuðleiðtogi þjóðarviðreisnar okkar leynilögreglumönnunum — og sást 
aldrei framar. Fyrir okkur var hann orðinn þjóðlegt tákn, holdi klædd ímynd frjáls-
lyndis og lýðræðis. Forsetinn, yfirhershöfðinginn, allir leiðtogar jafnaðar manna 
höfðu þegar áður horfið á sama hátt. Morðið á Tõnisson vakti þjóðarsorg.

Hvar sem fólk hittist, sló yfir lamandi þögn. Fólk hafði misst löngunina til að 
tala. Menn heilsuðust í skyndi, sögðu hver öðrum síðustu fréttir í örfáum orðum, 
gáðu þess angistarfullir, að ekki væru njósnarar á vakki, og skildu. Og varla töluðust 
menn svo við, að leynilögreglan væri ekki nefnd. Hún leið um eins og skelfivofa í 
huga hvers manns. Ef bíll nam staðar eftir klukkan ellefu eða að morgni snemma 
fyrir framan hús, þá óttuðust menn, að leynilögreglan væri komin. Allir einkabílar 
höfðu verið gerðir upptækir, og það voru varla aðrir, sem höfðu ástæður til að spóka 
sig í bílum. Ef dyrabjallan hringdi, hrukku menn við, sannfærðir um, að nú væri 
hún komin, tæki að leita í hverju herberginu eftir annað, spretta upp legubekkjum 
og stólum, leggja hald á öll skjöl og einstaklingsbundin verðmæti og leiða mann 
sjálfan burt. Það voru litlar líkur til þess að koma nokkru sinni aftur úr slíkri för.

Sjaldnast fékkst nokkur vitneskja um örlög þeirra manna, sem teknir höfðu 
verið höndum. Einstaka manni var sleppt aftur, eftir svo ægilegar misþyrmingar, 
að hlutaðeigandi var hálfvitskertur og allt of skelkaður til þess að þora að skýra frá 
neinu.

En löngu seinna, þegar Rússar höfðu verið hraktir úr landi okkar um stundar-
sakir, kom sannleikurinn í ljós. Undir eins og Rússar tóku að hörfa, tóku menn að 
leita að týndum ættingjum og vinum. Það var gerð nákvæm rannsókn á hverjum 
fer metra af jörð, þar sem Rússar voru einkum grunaðir um að hafa rekið hina 
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skuggalegu iðju sína. Fjöldi líka fannst — og báru mörg þeirra merki hræðilegra 
misþyrminga — í kjöllurum þeim, sem leynilögreglan hafði notað til pyndinga. 
Trjágarður lá umhverfis hús, sem áður hafði verið eign bankaeigandans Klaus 
Scheels. Það var í Rose rétt hjá Tallinn. Þar fundust lík fimmtán manna og kvenna, 
sem fleygt hafði verið í dyngju í fjöldagröf. Þau voru öll bundin á höndum og með 
ginkefli í munni, en báru að öðru leyti ekki merki misþyrminga. Þessu fólki hlaut 
annaðhvort að hafa verið gefið eitur eða það hafði verið grafið lifandi. Undir gólf-
inu í bílskúr Scheels fundust ennþá níu lík og í skúr á lóðinni sextán lík í nálega 
þriggja metra djúpri gröf. Seinna var allt þetta svæði rannsakað betur, og fundust þá 
þrjátíu og átta lík, sum með molaðar hauskúpur, önnur kjálkabrotin. Meðal þessara 
líka tókst að bera kennsl á lögreglumenn, liðsforingja og nokkra verkamenn. Slíkar 
fjöldagrafir fundust út um allt landið og yfir tvö þúsund lík. En að sjálfsögðu hafa 
ekki öll kurl komið til grafar.

Þessi urðu örlög fanganna, svo framarlega sem þeir væru ekki fluttir sem þrælar 
til einhverra afskekktra staða í Austur-Rússlandi.

Á undan sjálfum morðunum gerðust atburðir í þjáningasögu þessa fólks, sem 
varla er auðið að segja frá. Yfirheyrslurnar hófust ávallt að næturlagi. Þær urðu 
geig  vænleg þjáning, eftir að böðlunum hugkvæmdist það snjallræði að neita fórn-
ar dýrunum um að ganga nauðsynja sinna. Ef einhverjum varð á að dotta eftir 
12 stunda yfirheyrslu með tilheyrandi hugmyndafræðilegum útleggingum, var 
byssuskeftið látið vekja sakborninginn, eða ofsasterku rafmagnsljósi var beint inn 
í augu hans. Þegar rannsóknarböðlarnir reiddust, börðu þeir fólk með hnefum í 
andlitið, létu hýða það með leðurólum, spörkuðu í það eða börðu höfði þess niður 
í steingólf. Frammi fyrir gapandi skammbyssukjöftum var reynt að kúga fangana til 
þess að skrifa undir játningar um afbrot, sem þeir höfðu aldrei drýgt. Vinur minn, 
sem síðar tókst að sleppa úr landi, varð fyrir því, að böðlarnir létu sem þeir myndu 
drepa hann. Honum var boðið að standa upp við steinvegg og snúa andlitinu að. 
Byssukjafti var beint að hnakka honum, og í þeirri svipan, sem hann átti von á 
skotinu, var hann sleginn rothöggi, svo að hann féll í ómegin. Önnur fórnardýr 
voru kúguð til þess að horfa á, hvernig þjáningabræður þeirra voru myrtir. Menn 
voru lokaðir inni stundum saman í örsmáum klefum, þar sem þeim lá við köfnun, 
eða settir í „svitaskápa“, þar sem þeir voru píndir með óþolandi hita, uns þeir 
misstu meðvitund. Af öðrum var skinnið flegið í smásneplum, enn aðrir pyndaðir 
með snöggum áverkunum rafmagnsstraums. Rússnesk hugkvæmni átti sér engin 
tak mörk í pyndingum og villimannlegri grimmd.

Þvílíkir atburðir ollu því, að fjölmargir Eistlendingar, sem með einhverjum 
hætti gátu gert það trúlegt, að þeir ættu rétt á landsvist í Þýskalandi, ákváðu að 
flytjast þangað í mars 1941, ásamt baltnesku Þjóðverjunum. Langsamlega flestir 
þeirra höfðu reyndar farið í september árið áður, en nefndin, sem sá um þessa 
þjóðflutninga, sat enn í Tallinn og tók jafnan vel í þessar málaleitanir Eistlendinga. 
Þetta fólk hafði enga samúð með nasistum og hafði glaðst engu síður en aðrir yfir 



81

að sjá þorra Þjóðverja hverfa úr landinu. Það var glæfralegt fyrir það að fara til 
Þýska  lands, en það leit svo á, að það væri ennþá meira glæfraspil að dvelja kyrr í 
Eist  landi. Það leið ekki á löngu, þangað til það kom í ljós, hve sorglega rétt það 
hafði fyrir sér.

Ógnarstjórninni létti aldrei andartak, þó að fyrir kæmu tímabil, sem aðeins voru 
eins og stormahlé. Hún varð alveg hamslaus, eftir að allar útlendar sendisveitir 
hurfu úr landinu haustið 1940, og annað skelfingaél skall yfir, þegar þýska þjóð-
flutn inganefndin var farin ásamt þeim síðustu, sem fluttust til Þýskalands. Þaðan 
af varð kyrrara fram í miðjan júní sama ár. Og þó gat enginn maður verið öruggur 
nótt eða dag. Til þess að reyna að halda andlegu jafnvægi var ég að sýsla við bók-
menntastörf og fór að þýða harmleiki Shakespeares. En þegar ég lagði frá mér 
penn ann á kvöldin, var mér ómögulegt að afklæðast og sofna. Ég sat uppi og reyndi 
að lesa eitthvað, þangað til ég blundaði klukkan tvö til þrjú. Það gat alltaf verið, að 
dyra bjallan hringdi, og þá varð ég að vera viðbúinn að smjúga út bakdyramegin, 
fannst mér. Þetta var ósköp barnalegt, því að auðvitað myndi lögreglan fyrst um-
kringja húsið, ef hún kæmi til að sækja mig. En ég gat ómögulega fengið mig til 
að afklæðast. Þegar ég vaknaði í dögun af órólegum martraðardraumum, skreið 
ég í rúmið og féll í nokkurra stunda svefn, sem líktist þungum dvala. Síðan beið 
mín næsti dagur með sömu dauðans angist, sem naumast var unnt að deyfa með 
strangri vinnu. 
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Þrælaflutningarnir

I.

Klukkan var hálfníu að morgni fagran, sólbjartan sumardag — 14. júní 1941. Ég 
hafði átt rólega nótt og raunverulega legið í rúmi mínu alla nóttina. Einhverra hluta 
vegna hafði óróinn og óttinn við NKVD ekki ásótt mig þessa nótt, eins og flestar 
aðrar. Bæði mér og konu minni fundumst við vera endurnærð á sál og líkama.

Við gengum niður á neðri hæðina til að fá okkur morgunverð. Borðstofan var 
mannlaus, maturinn stóð ósnertur á borðinu. Ég gat hvergi fundið tengdaforeldra 
mína í húsinu. Það var mjög óvanalegt um þetta leyti dags. Við ákváðum að ganga 
út í garðinn og vita, hvort okkur tækist að finna þau þar.

Við höfðum ekki gengið lengi, er við rákumst á vinnukonuna. Hún leit út eins 
og hún væri ofsahrædd, náföl með hitagljáa í augum.

„Prófessorinn og prófessorsfrúin eru farin út,“ sagði hún. „Það var hringt til 
þeirra.“

„Hver hringdi?“ spurði kona mín.
„Það var ofan úr sveit — frá móðurbróður frúarinnar“
Rödd hennar skalf, er hún bætti við: „Það var ekki móðurbróðir frúarinnar 

sjálfur, sem hringdi, heldur einhverjir ættingjar. Það hefur eitthvað voðalegt komið 
fyrir á bænum. Þau hafa öll verið tekin föst, bæði móðurbróðir frúarinnar og 
kona hans, og frændi frúarinnar og hans kona og litli drengurinn þeirra og Vilma. 
Leynilögreglan hefur verið þar.“

Við stóðum mállaus af skelfingu. Enda þótt við hefðum búist við illu, þá var 
það ekki svona hörmulegt. Þetta venslafólk okkar var bændur, hafði engan áhuga á 
stjórnmálum, en var duglegt bændafólk í allra fremstu röð og taldist efnað. En þetta 
fólk hafði aldrei dregið dul á hina sterku þjóðerniskennd sína og ættjarðarást. Hins 
vegar var móðurbróðir konu minnar orðinn sjötugur maður og sonarsonur hans 
aðeins tveggja ára. Vilma, dóttir hans, var aðeins smátelpa, sextán ára gömul. Fyrir 
rúmri viku hafði hún kvatt okkur til að dveljast í sumarleyfi sínu hjá foreldrunum 
uppi í sveit. Hvaða vit gat verið í því að handtaka þau?

„Þau voru rifin upp úr rúmum sínum og rekin út á vörubíl, sem ók með þau á 
stöðina. Þar eru þau núna öll, lokuð inni í gripaflutningsvagni. Það fær enginn að 
koma nálægt þeim. …“

„Og nágrannar okkar hérna hafa líka verið handteknir í hópum,“ hélt stúlkan 
áfram, nýi lögfræðingurinn í nr. 6 og kona hans og Vaarmaa dómari og kona hans 
og litla dóttir þeirra á öðru ári. Það eru voðalegir hlutir að gerast hér um allt.
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Þetta var meira en ég gæti staðist. Mér var gersamlega horfin öll hugsun um mat. 
Ég þaut út á götuna. Ég varð að fá að vita, hvað var að gerast.

Gatan okkar var venjulega fáförul og kyrrlát, ein hin rólegasta í allri Tartu-borg. 
En í dag var hvarvetna þröng af fólki, sem stóð eða gekk um í smáhópum og ræddi 
saman í mikilli geðshræringu. Allir voru ringlaðir og óttaslegnir. Rétt í þess um 
svifum þaut vörubíll fyrir horn, rétt fyrir framan mig. Á pallinum stóðu þrír ein-
kennisklæddir lögregluþjónar, einn NKVD-njósnari, hermaður með byssu og tíu 
til tólf borgarar, karlmenn, konur og börn. Þau störðu skelfingu lostin beint fram 
fyrir sig. Öll höfðu þau böggul eða tösku meðferðis.

Ég varð gripinn skelfingu og viðbjóði. Í sama bili hvíslaði einhver að mér: 
„Bíddu!“

Ég leit snögglega við og kom auga á góða vinkonu okkar, konu prests, sem ég 
þekkti mætavel. Hún leit mjög andkannalega út, var náföl og utan við sig, eins og 
allir voru þennan dag.

„Þið verðið að hverfa!“ hvíslaði hún í örvæntingarofsa.
„Hví þá? Hvað er eiginlega að gerast hér?“
„Flýðu í snatri! Það er setið um alla borgina! Sjáðu þessa vörubíla. Þúsundir 

manna hafa verið handteknar. Og það er alltaf verið að taka fólk fast. Felið ykkur, 
svo að þeir nái ekki í ykkur. Þið megið enga mínútu missa.“

Ég hlýddi á svipstundu og sneri heim. Það tók okkur ekki nema mínútu, mig 
og konu mína, að ná í regnkápur okkar og koma okkur út. Við flýttum okkur burt 
frá húsi okkar án þess að gera okkur þess nokkra grein, hvað við ættum að gera eða 
hvert við ættum að flýja.

Þetta var heitur dagur, óvanalega heitur svo snemma sumars. Sumarið hafði 
komið seint, en skyndilega. Blómin voru ekki hætt að springa út á eplatrjánum, og 
loftið var þrungið af sírenuangan. En við gáfum því engan gaum. Við sáum aðeins 
hlaðna bílana af fólki, yfirkomnu af undrun, skelfingu og sorg; og gangandi fólkið 
órólegt með flögrandi augnaráð. Hvarvetna lá dauðahætta í leyni, ógnþrungin og 
óvænt.

Það var ekki langt að ganga til barnaspítalans, þar sem tengdafaðir minn var 
yfirlæknir. Við hringdum dyrabjöllu. Hjúkrunarkona opnaði. — „Nei, prófessor 
Lüüs var ekki þar. Hann hafði gengið út.“ Hún vissi ekki hvert.

Nú reið lífið á því fyrir okkur að finna okkur eitthvert hæli og því næst að fá 
ein hverja vitneskju um hina hræðilegu atburði, sem voru að gerast. Við vorum ekki 
langt frá Grasafræðigarðinum. Hann lá þarna vinalegur og fáfarinn bak við hinn háa 
múr sinn. Við þekktum hvern krók og kima í honum. Þar var áreiðanlega ákjósan-
legur felustaður. Við reyndum að þoka okkur þangað eftir þröngum hliðargötum.

Við reyndum einnig, eftir því sem unnt var, að láta ekki sjá á okkur neina óró, 
en gátum ekki varist því að vera alltaf að líta í kringum okkur til að sjá, hvort okkur 
væri veitt eftirför. Nú vorum við komin að hliðinu. Við smeygðum okkur inn í flýti 
og vikum inn á veg, sem lá á bak við pálmahúsið og fyrirlestrasalina. Þar fundum 
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við að lokum bekk í skjóli við nokkra hávaxna hlyni. Við settumst og tókum að 
bíða ... og vissum ekki eftir hverjum eða hverju.

Himinninn var blár, og sólin hellti geislum sínum niður yfir angandi blóm og 
blómstrandi tré og runna. Það virtist ekki vera nokkur maður í garðinum nema 
við og tveir menn, sem nálguðust okkur í allmikilli fjarlægð. Við störðum þangað 
óttaslegin. Þegar þeir komu nær, sáum við, að þetta voru vinir. Þeir voru stéttar-
bræður mínir, annar listsögufræðingur. Þeir voru báðir í andlegu uppnámi, en 
tylltu sér á bekkinn hjá okkur. Einnig þeir höfðu leitað hælis hingað. Og sennilega 
var okkur óhætt hér, að minnsta kosti tvo, þrjá klukkutíma.

Við vorum meira og minna af okkur gengin, höfðum ákafan höfuðverk og 
vorum mjög þyrst vegna hitans og þess, hve óróleg við okkar. Þó að við hefðum 
séð ofurlítið af því, sem var að gerast í borginni, skorti okkur alla yfirsýn um 
það, hve víðtækar handtökurnar okkar. Okkur var sagt, að leynilögreglan hefði 
sótt fólk þúsundum saman. Kunningjar okkar og við sjálf þekktum suma, þar á 
meðal skóla stjórafjölskyldu eina. Þetta var sárafriðsamt fólk og algerlega hlutlaust í 
stjórnmálum. Eina ástríða húsbóndans voru bækur, en aðeins þær, sem fjölluðu um 
bók menntasögu og málfræði. Kona hans og dóttir, sem einnig voru handteknar, 
voru svo fullkomlega án saka sem orðið gat. Leynilögreglan hafði einnig tekið 
ungan dósent í frönsku. Eina áhugamál hans voru miðaldatextar. Hann og kona 
hans höfðu með ofbeldi verið rekin út í bíl. Þá var og sótt kona prófessors við 
land búnaðarháskólann. Um hana stóð svo á, að hún hafði tekið allmikinn þátt 
í félagsmálum, aðallega hjúkrunar- og mannúðarmálum, og mátti ef til vill telja 
hana virka í stjórnmálum. Maður hennar krafðist að mega fylgja henni í útlegðina. 
Bæði hann og börn þeirra voru tekin. Annars var það reglan, að börnin voru alltaf 
tekin, ennfremur aldraðir ættingjar.

Þannig reyndum við smám saman að gera okkur grein fyrir atburðunum.
Klukkutímum saman sátum við kyrr á bekknum okkar í garðinum. Við vorum 

úrvinda og mæltum aðeins orð og orð á stangli. Við vorum hungruð og þyrst, en 
sinntum því engu. Við skulfum af kulda í kæfandi sólarhitanum.

Annað veifið hætti einhver af okkur sér út til þess að njósna. Vörubílarnir þutu 
enn um allt. Fjölmennar fylkingar NKVD-manna æddu hvarvetna um götur 
borgarinnar. Fyrir húsdyrum stóðu vopnaðir varðmenn. Klukkan var um sex að 
kvöldi, þá er vinur okkar, listasögufræðingurinn, kom úr njósnarför og skýrði frá 
því, að hann hefði hitt kommúnista, sem fullvissaði hann um, að mannaveiðunum 
væri hætt þann daginn.

Það var óhjákvæmilegt að halda heim, þó að ekki væri til annars en að koma í 
veg fyrir það, að tengdaforeldrar mínir yrðu hugsjúk af ótta.

Það hafði byrjað að rigna, mildum, hlýjum úða. Göturnar voru nálega auðar. 
Öðru hvoru sást þó bíll með NKVD-mönnum, en það sást enginn óbreyttur borgari 
á ferli. Enginn stöðvaði okkur. Við komumst slysalaust heim. Tengdaforeldrar 
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mínir tóku á móti okkur með fagnaðarandvarpi. En við áræddum ekki að sofa 
heima um nóttina og ekki heldur margar næstu nætur.

II.

Þannig var reynsla okkar af fyrstu þrælaflutningunum daginn, sem ráðstjórnar-
herrarnir köstuðu grímunni endanlega. Við sáum ekki yfir það í bili, hve mikið 
hafði verið að gert, en okkur varð það smám saman ljósara. Ég mun hér í stuttu 
máli greina frá því, sem gerðist.

Það, sem við höfðum verið vottar að, var í raun og veru ekki annað en upphafið 
á algeru niðurdrápi gervallrar eistnesku þjóðarinnar. Þetta var aðeins fyrsta 
skrefið, en á þessum eina degi hafði tortímingin dunið yfir nálægt tíu þúsund 
Eistlendinga. Brátt skyldu 40.000 bætast í hóp hinna glötuðu. En ætlun Rússa 
var að flytja þrælaflutningi úr landi tvo þriðju hluta þjóðarinnar. Það varð ljóst 
af leyniskjölum, sem síðar fundust. Fyrst var ákveðið að taka athafnasamasta, 
sjálfstæðasta og mennt aðasta hluta þjóðarinnar og síðan hvern af öðrum, þangað 
til ekki var annað eftir en veigaminnsta og duglausasta fólkið og sauðtryggustu 
stuðningsmenn stjórnar farsins. Það, sem Rússum gekk til að skilja nokkra eftir, 
var eingöngu að geta látið svo heita út á við, að ennþá væri til Eistland og eistnesk 
þjóð. Kommúnistar guma jafnan mikið af því, hve dásamlega frjálslyndir þeir séu 
gagn vart þjóðernisminnihlutum. Að nafninu til átti Ráðstjórnar-Eistland að halda 
áfram að vera til eftir fullkomna útrýmingu þjóðarinnar. Nákvæmlega svo hafa 
Rússar farið að í Austur-Karelíu og víðar.

Undirbúningur undir þrælaflutningana hafði farið fram þegar frá því, er landið 
var hernumið með ofbeldi og jafnvel áður. Það sást á því, að fólk, sem hafði tekið 
sér eistnesk nöfn rétt fyrir komu Rússanna í stað þýskra nafna, sem það hafði borið, 
slapp við þrælaflutningana, af því að á listunum yfir dæmda stóð þetta fólk með 
sínum gömlu nöfnum. Hins vegar var það ekki fyrr en nokkru seinna, veturinn 
1940, sem Rússar tóku að marki að velja þá úr, sem gera skyldi að útlægum þræl-
um. Opinberlega gengu þessir þrælaflutningar undir nafninu „Ráðstöfunin til 
brott flutnings ráðstjórnarandstæðinga“. Öryggismálafulltrúinn Serov var sá, er 
undir  ritaði hinar opinberu fyrirskipanir um þrælaflutningana.

Fyrirmælin hófust með þessum orðum: „Brottflutningur ráðstjórnarandstæðinga 
frá Eystrasaltslöndunum er afar mikil væg ráðstöfun. Röggsamleg framkvæmd hans 
veltur mjög á því, með hve mikilli ár vekni trojkur (þrenningar, þriggja manna 
nefndir) hinna einstöku héraða vinna starf sitt og framkvæmdasveitirnar undirbúa 
áætlanir sínar.“

Í grein í Pravda vorið 1941 sagði rússneskur sagnfræðingur beinum orðum, er 
hann var að ræða um stjórnarstefnu Péturs mikla: „Pétur mikli gerði það stórkostlega 
axarskaft, að hann lét innfædda menn í Eystrasaltslöndunum búa þar áfram.“ Nú 
skyldi bæta fyrir þetta axarskaft.
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Hins vegar varð allur undirbúningur að fara fram með sérstakri leynd. Aðeins 
þeir, sem gagngert unnu að undirbúningnum, vissu nokkuð um hann. Það voru 
for ustumenn NKVD og þrenningar hinna einstöku héraða, sem höfðu fengið það 
hlut verk að sía manntölin. Framkvæmdasveitirnar — fólkið, sem átti að annast 
handtökurnar — fengu sínar fyrirskipanir rétt áður en hefjast skyldi handa og fyrr 
ekki.

Eftirtalda mannflokka skyldi flytja þrælaflutningi frá Eystrasaltslöndunum:
1. Alla félaga bannaðra borgaralegra flokka og félaga borgaralegra viðskipta- og 

menn ingarfélaga. Alla jafnaðarmenn, syndikalista og trotskista.
2. Alla embættismenn, dómara, liðsforingja og lögreglumenn frá lýðveldis tím-

anum.
3. Alla þátttakendur í frelsisstríðinu gegn bolsévíkum 1918–1920.
4. Alla gamla félaga kommúnistaflokksins, sem annaðhvort voru gengnir úr 

honum eða höfðu verið gerðir flokksrækir.
5. Alla flóttamenn og innflytjendur.
6. Alla starfsmenn erlendra sendisveita og umboðsmenn erlendra verslunarhúsa.
7. Alla, sem ættu í bréfaskriftum við útlendinga, til dæmis esperantista og frí-

merkja safnara.
8. Venslafólk stjórnmálaflóttamanna.
9. Presta og alla virka meðlimi kirkna og trúarbragðafélaga.
10. Aðalsmenn (þeir voru engir til í landinu), gósseigendur, iðjuhölda, kaupsýslu-

menn, bankaeigendur og gistihúsaeigendur.
Þetta fólk skyldi allt flytja til óbyggilegustu hluta Rússlands, ásamt allri fjöl-

skyldu. Sá einn munur var gerður á, að húsbóndinn var beint tekinn fastur, fang-
els aður, hinir voru aðeins „fluttir í burt“.

Auk þessa skyldi hver sá fluttur þrælaflutningi úr landi, sem grunaður var um 
andúð í garð stjórnarfarsins eða hugsast gat að léti brydda á andspyrnu í framtíðinni. 
Þetta ákvæði gaf yfirvöldunum frjálsar hendur að taka hvern sem var. En af þessu er 
augljóst, að flytja skyldi á brott allan þorra þjóðarinnar.

Atburðir, hliðstæðir þeim, sem við sáum í Tartu 13. og 14. júní, gerðust um allt 
Eist land, Lettland og Litáen sömu daga. Gangurinn var alls staðar hinn sami.

Morguninn 13. júní var orðrómur á sveimi um það í Tartu, að í undirbúningi 
væru handtökur í stærra mæli en áður hefði þekkst. Þessi orðrómur átti upptök sín 
í því, að öllum fyrirtækjum, sem áttu vörubíla, hafði verið skipað að koma með þá 
og láta öruggan bílstjóra fara með þá til húss nokkurs við Viljandi-götu, sem hið 
bannaða eistneska stúdentafélag hafði áður átt, en kommúnistaflokkurinn notaði 
nú fyrir skrifstofur sínar. Samtímis skipaði yfirmaður leynilögreglunnar, Afanasjev, 
öllum flokksmönnum að mæta í aðalstöðvum flokksins kl. 5 um daginn. Þær voru 
við Jaama-torg. Allmargir iðnaðarverkamenn, sem ekki voru í flokknum, voru 
einnig boðaðir til þessa fundar. Enginn, sem þangað kom, fékk að yfirgefa húsið 
andartak, hvað sem við lá. Allra dyra var rammlega gætt af NKVD-mönnum. Það 
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varð langur fundur. Klukkan 8 var gert hlé á fundarstörfum til þess að fundarmenn 
gætu fengið eitthvað ofan í sig í matsal aðalstöðvanna. Klukkan hálftíu var ráða-
brugg inu lokið, og Rússi einn flutti stutta ræðu. Hann kvað þess vera vænst, að 
allir viðstaddir veittu aðstoð sína til þess að framkvæma þann brottflutning á þjóð-
félagslega óæskilegum mönnum, er fram ætti að fara í nótt. Dugnaður þeirra og 
fúsleiki til þessa verks mundi verða metinn sem trúnaður við þann flokk, sem þeir 
tilheyrðu. Þegar sú mótbára var færð fram, að ekki væru allir viðstaddir flokksfélagar, 
var því svarað, að þeir þyrftu að æfast í starfinu vegna umfangsmeiri brottflutninga, 
sem síðar stæðu fyrir dyrum.

Því næst voru gefnar nákvæmar fyrirskipanir. Liðinu var skipt í sveitir, sem 
hver skyldi fá vörubíl til umráða og vera skipaðar sveitarforingja, venjulega 
NKVD-manni eða hermanni úr Rauða hernum, hermanni úr „borgaralega 
landvarnarliðinu“ og einum fundarmanni, er vera skyldi aðstoðarsveitarforingi. 
Þeir, er taka skyldi höndum, skyldu fá að taka með sér 100 kílógrömm af farangri 
á fjölskyldu. Eftirskildar eigur skyldu kunningjar fólksins taka í vörslu sína, þangað 
til yfirvöldunum gæfist tóm til að selja þær.

Að þessu loknu voru fundarmenn sendir í Viljandi-götu, þar sem hverri sveit var 
úthlutað sínu sérstaka verkefni. Ef einhver færðist undan, þá skyldi honum sam-
stundis bætt á skrá yfir þá, sem flytja skyldi á brott.

Hver sveit skyldi annast vissan götuhluta. Þegar hún hafði ruðst inn í hús eða 
íbúð, kallaði sveitarforinginn upp nöfn þeirra, er handtaka skyldi samkvæmt skrá, 
er hann hafði með sér. Heimilisföðurnum var sýnd handtökufyrirskipunin. Hlut-
að eigendur fengu fimmtán mínútur og upp í klukkustund til að taka saman far-
angur sinn. Þó var oft af því brugðið. Margir voru kúgaðir til að yfirgefa heimili sín 
fyrirvaralaust án þess að geta haft með sér nokkra flík eða matarbita. Því næst voru 
fórnardýrin rekin upp á vörubílana, — börn, áttræðir öldungar, þungaðar konur, 
dauðvona sjúklingar, — og ekið til járnbrautarstöðvarinnar. Þar var þeim troðið 
inn í nautavagna, sem beðið höfðu eftir þeim í marga daga.

Allt gerðist þetta í ofsaflýti og samkvæmt vendilega gerðri áætlun. Jafnvel flokks-
menn voru undrun lostnir. Að vísu höfðu þeir heyrt eitthvað um, að handtökur 
mundu færast í vöxt. En þeir höfðu ekki grun um, að þúsundir manna hefðu verið 
dæmdar til að flytjast sem þrælar úr landi.

Karlmenn voru látnir í vagna sér, konur og börn sér. Vagnarnir voru venjulegir 
gripa flutningavagnar. Mjög lítið hafði verið gert til þess að gera þá hæfa fyrir mann-
flutninga. Aðeins voru tveir litlir gluggar á þeim upp undir þaki, sem örlítið ljós og 
loft komst inn um. Í báðum endum hafði verið slegið upp bekkjum úr óhefluðum 
borðum, sem tylla mátti sér á. Þríhyrndri tréskál var komið fyrir í einu horni og 
blikkpípa niður úr. Það var salernið.

Þrjátíu, fjörutíu manns, stundum miklu fleiri, var hrúgað inn í þessa vagna. 
Tíundi hver maður gat setið. Hinir urðu að standa eða liggja á gólfinu.

Opinberlega var látið heita svo, að karlmenn hefðu farangur sinn fyrir sig, þar 
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sem fjölskyldunum var sundrað. En oftast var svikist um að vara fólkið við, að þessi 
skilnaður væri fyrir dyrum. Margir urðu þannig allslausir, er í vagnana var rekið, og 
aðrir misstu allan farangur sinn í æðinu og ösinni við vagnana. En þetta var mjög 
alvarlegt. Margir dóu á leiðinni einmitt vegna þess, að þeir höfðu ekkert náð að 
taka með sér.

Fangarnir voru eins og lamaðir af öllu, sem yfir þá hafði dunið, og fæstir gerðu 
sér fulla grein þess, hvað um var að vera, fyrr en járndyrunum var lokað með slám 
og þeir voru til fulls hraktir út úr þeirri veröld, sem þeir höfðu lifað í. Margir urðu 
gripnir fullkominni örvæntingu.

Dagurinn var kæfandi heitur, og vatnsdropa fengu fangarnir ekki fyrr en seint 
um kvöldið. Þá voru nokkrar fötur látnar inn til þeirra. Flestir höfðu engin ílát, 
gátu því ekkert vatn geymt sér til næsta dags og höfðu ekki önnur úrræði en að 
svolgra beint úr fötunum eða drekka úr lófa sínum.

Hreinlætisútbúnaðurinn var svo bágborinn, að gólf vagnanna urðu brátt blaut af 
þvagi og saur. Í þessum óþverra máttu smábörn liggja, því að ekki var rúm á bekkj-
un um. Einn maður í Tartu skar sig á háls í örvæntingu. Það varð til þess, að öll 
egg járn voru tekin af föngunum. Börn tóku að deyja í vögnunum, löngu áður en 
lagt var af stað. En það var ekki hirt um að fjarlægja líkin fyrr en seint og síðar meir.

Á járnbrautarstöðinni og meðfram járnbrautarlínunni hafði safnast saman mikill 
fjöldi fólks. Raðir hermanna vörnuðu því að komast í nánd við fangalestirnar. Allan 
daginn stóð fólk þarna í þeirri fánýtu von, að það gæti fengið hermennina til að leyfa 
því að gefa föngunum föt eða annað, sem þeim mætti verða að gagni. Því var haldið 
í svo mikilli fjarlægð, að það var ekki einu sinni unnt að taka við skilaboðum eða 
koma þeim. Smám saman þagnaði gráturinn og harmakveinin inni í vögnunum. 
Áhorfendur stóðu þögulir, fullir af hatri og örvæntingu. Margur óskaði sér þá, að 
hann hefði vopn í hönd. En hér var vopnlaus múgur andspænis ósigrandi ofurefli. 
Næsta dag stóð fólkið þarna ennþá í von um að ná sambandi við skyldmenni og 
vini. Konur og börn grétu og báðu um vatnsdrykk í hinum steikjandi hita. Því 
var enginn gaumur gefinn. Þorstinn varð versta plágan, bæði hér og á leiðinni. Á 
einstaka stað út í sveit, þar sem NKVD-mennirnir voru færri, kom það fyrir, að 
fólki var leyft að rétta mjólkurflösku að föngunum eða miskunnsöm kona fékk að 
taka kornabarn af konu, sem var að leggja af stað með það út í dauðann.

En þetta voru algerar undantekningar. Meðal-NKVD-maðurinn var ruddalegt 
villidýr, sem hvergi hlífðist við að beita ofbeldi. Það liðu meira en þrír sólarhringar, 
þangað til fyrstu fangalestirnar brunuðu frá Tartu. Allan þann tíma kvaldist fólkið 
drykkjar- og matarlaust í gripavögnunum. Að lokum tóku þessar dæmdra manna 
lestir að silast af stað. Frá stöðvum í norðurhluta landsins gegnum Narva, úr 
suðurhéruðunum gegnum Írboska og Pskov.

Skjöl, sem síðar fundust, sýna, hvert þessum lestum var stefnt. Þær, sem komu frá 
Norður-Eistlandi, fóru til Novosíbírsk, Kotelníts og Kírov. Úr suðurhluta landsins 
voru þær sendar til Novosíbírsk og til Promyshlennaja á járnbrautarleiðinni til 
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Tomsk og til Karagat á leiðinni til Omsk og fleiri slíkra staða. 17. júní höfðu 342 
járnbrautarvagnar, yfirfullir af örvæntingarfullu fólki, verið sendir úr Eist landi. 
Ákvörðunarstaðirnir sýna, að langsamlega mestur hlutinn var sendur til kulda-
héraðanna í norðaustri, Úralfjalla og Síberíu. Brátt komu síðan 40.000 í kjölfar 
þessara fyrstu fórnardýra. Það var aðeins hernám Þjóðverja, sem um stundarsakir 
frestaði því, að hundruð þúsunda hrepptu sömu örlögin.

Í Moskvublöðunum var látin í ljós mikil undrun yfir því hneyksli, sem þessir 
þrælaflutningar hefðu þótt sums staðar í hinum borgaralega heimi. Og ekki var 
samúð að finna hjá ráðstjórnardátunum í Eistlandi. Þeim voru slíkir þrælaflutningar 
ekkert nýnæmi. Ráðstjórnarblöðin létu svo heita, að hér hefði verið um algerlega 
frjálsa þjóðflutninga að ræða. Íbúar Eystrasaltslandanna hefðu yfirgefið sín útsognu 
auðvaldslönd fullir hrifningar og glæstra vona yfir því að eiga þess kost að setjast að 
í Paradís „sósíalismans“ undir „sól Stalín-stjórnarskrárinnar“. Gleðisöngvar kváðu 
við um allt, þegar lagt var af stað.

Það er rétt, að nokkrir fanganna sungu, en það voru ekki gleðisöngvar. Af karl-
mannlegri þrjósku hófu þeir að syngja ættjarðarsöngva, sem svo harðlega höfðu 
verið bannfærðir af ráðstjórnarlýðveldunum. Vini mínum einum, sem var blaða-
maður, hafði tekist að hrifsa flösku með sér, og hann og félagar hans sungu og 
drukku minni ættjarðarinnar. Þeim var öllum ljóst, að þeir voru að leggja af stað í 
dauðann. En augliti til auglitis við dauðann drukku þeir og sungu hina forboðnu 
söngva.

III.

Nú hófst veruleiki, sem var langtum miskunnarlausari en nokkurn hafði grunað. 
Það er ekki unnt að gefa neina glögga hugmynd um afdrif og endalok þessa fólks. 
Við vitum miklu minna um það en þá rúma milljón Pólverja, sem fluttir voru burt 
þrælaflutningi um svipað leyti. Af þeim tókst þúsundum síðar að flýja og skýra frá 
hörmungum sínum. Af okkar fólki voru það aðeins fáir, sem áttu afturkvæmt til 
hins siðmenntaða heims. Nokkur varfærnislega orðuð bréf, sem sluppu í gegnum 
rit skoðunina og komust á ákvörðunarstað litlu eftir fyrstu þrælaflutningana, 
skýrslur nokkurra flóttamanna, sem sumir hröktust alla leið til Indlands, eru allar 
þær upplýsingar frá fyrstu hendi, sem við höfum. Þessir vitnisburðir fólks, sem var 
dauðhrætt við að segja sannleikann, og fólks, sem var miður sín á sál og líkama eftir 
ótölulegar hörmungar, birta aðeins nokkrar naktar staðreyndir, en þær eru nægi-
legar til þess að varpa ljósi á hinn óhugnanlega sannleika, að samlandar okkar voru 
sendir austur til þess að deyja.

Örlög þau, sem konurnar og börnin hlutu, voru í stuttu máli á þessa leið: Börnin 
voru tekin frá mæðrunum til að ala þau upp sem Rússa, og ekkert er framar kunnugt 
um afdrif þeirra. Konurnar töldust ekki fangar, heldur aðeins burtfluttar, en allt 
um það virðast flestar þeirra hafa dáið af harðrétti því, sem þær áttu við að búa. 
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Stálpuð börn og konur voru notuð sem ríkisþrælar á samyrkjubúum og ríkisbúum, 
í grjótnámum, skógar- og móvinnslu, undir gæslu NKVD. Þær voru flestar sendar 
til Kírov, Novosíbírsk og Tsjeljabínsk, sem eru meðal allra ömurlegustu hluta 
hins kalda austurvíðernis Ráðstjórnarríkjanna. Mjög fljótt fór þetta fólk að deyja 
unnvörpum af skorti og harðrétti.

Útdrættir úr bréfum, valdir af handahófi, sýna greinilega, að eftir tveggja mánaða 
þrælavinnu við þessar aðstæður var allur þorrinn af þessu vesalings fólki þrotinn að 
kröftum og mótstöðuþreki. Vinnuharkan var villimannleg og matarskammturinn 
langt fyrir neðan það, sem þarf til að draga fram lífið. Allt kerfið var gersamlega 
örugg og sæmilega hraðvirk morðvél.

Hér fer á eftir bréf, sem bóndakona skrifaði börnum sínum í Haapsal, þrem 
vikum eftir að hún kom á ákvörðunarstaðinn. Bréfið var sent frá móvinnslusvæði í 
Gorkíj-héraðinu í nánd við járnbrautarstöðina Strízhí. Það er dagsett 13. júlí 1941.

Það er á þessa leið: 
„Kæru börn.
Í dag er sunnudagur, líka hjá okkur, en á sunnudaginn var vorum við neydd til 

að vinna. Nú eru allir að reyna að þvo fötin sín og losa veggina við aðskotadýr. Við 
unnum fimm daga í júní og fengum 9 rúblur og 61 kópek fyrir það. Okkur var 
sagt, að við fylltum ekki „kvóta“ okkar. En daglegur „kvóti“ er í því fólginn að snúa 
6.500 mókekkjum, sem eru hálfs metra langir og 15 sentimetra breiðir. Þetta er 
pressaður mór. Þeir liggja á jörðinni til að þorna, en þeir brotna alltaf, þegar þeim 
er lyft, svo að í rauninni þurfum við að snúa tugum þúsunda af þeim á dag. Það er 
ómögulegt að koma því af, en ef við gætum það, fengjum við 14 kópeka fyrir hvert 
þúsund. Við fáum eitt kílógramm af brauði á dag, og það kostar 85 kópeka. Mér 
dugar það, því að við fáum að kaupa mjólk á 2 rúblur lítrann. Kartöflur er ekki 
að fá. Í byrjun máttum við fara í bæinn og kaupa, en nú þarf sérstakt leyfi til þess. 
Smjör er hægt að fá fyrir 25 rúblur kílógrammið.

Ég hef fengið póstávísunina, en ekki komist á pósthúsið enn. Hilma föðursystir 
er mikið veik. Við þjáumst öll mikið af kulda og erum magaveik, því að við fáum 
ekki að taka upp eld og fáum því aldrei neinn heitan mat. Það, sem við fáum í 
matsalnum, er ekki nærandi, því að við fáum aðeins kálsúpu og einhvers konar 
niðursoðna súpu með olíu í.

Ég var hjá yfirmönnunum nýlega til þess að fá vegabréfið mitt. Þeir fullvissuðu 
mig um, að ég hefði ekki framið neitt afbrot. Ég hefði aðeins verið flutt burtu til að 
vinna, það vantaði verkafólk. Og líka til að forða mér undan stríðinu. Og ef einhver 
heima getur gert eitthvað fyrir mig, þá má ég fara heim. En pabbi er fjandmaður 
ríkisins, sögðu þeir, og honum er engin leið að hjálpa.

Ég er að brjóta heilann um, hvað þið getið gert við jörðina, því að þið getið ekki 
annast hana til lengdar. Ég kemst varla héðan, fyrr en stríðið er búið, ef þið þá getið 
gert eitthvað fyrir mig. Annars er heilsa mín svo bág, að ég get víst aldrei unnið 
neitt að gagni framar, því að ég er gömul, og þeir neyða mig til að ganga hálfbogna 
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allan daginn og snúa mó tólf tíma á dag, dag eftir dag, og að bera mókörfur á 
öxlunum. Ég ætla að reyna að hanga við verkið í tvo daga enn, en þá þarf ég að 
fara til læknisins, því að ég hef alltaf verk í bakinu, og nú hefur hann líka sett sig 
í brjóstið. Æðarnar eru harðar og digrar eins og reipi, það hitar og verkjar í hægra 
brjóstið, en það er ekki bólgið. En ég er samt hrædd um, að það sé krabbi. Það 
þýðir ekki enn fyrir mig að fara til læknisins, því að hann sinnir ekki smámunum.

Ef þið fáið bréf mitt, þá skrifið mér rækilega um, hvernig ykkur líður heima. Ég 
hef fengið bréf frænku. Það er betra, að þið sendið mér ekki pakka. Maður þarf 
svo lítið hér. Sendið ekki heldur peninga, fyrr en ég segi til. Það er svo erfitt að ná 
þeim út.

Við erum hér fjörutíu og þrjár í einu herbergi. Rúmin verða að vera okkar 
eldhús og matborð og búr. Þau standa öll í röðum, fimm rúm fyrir hverjar sjö. En 
þið verðið að skilja, að manneskjan þarf eiginlega svo lítið rúm og lítinn útbúnað. 
Hvernig getur það verið, að við höfum aldrei þekkt það fyrr að lifa svona?“

Þetta var hátíð hjá ýmsu öðru. Hér er stutt skýrsla, skrifuð í flýti:
„Það er — eigum við að segja — yndislegt að vera hér. Ferðin gekk ágætlega, 

allir voru svo vingjarnlegir og hjálpuðu okkur að bera byrðar okkar. Árangurinn 
af hjálpinni er sá, að allt, sem eftir er af eignum okkar, er ein krukka, og hún er 
sprungin. Litli drengurinn minn er dáinn. Við höfðum engan mat að gefa honum, 
og það var enginn læknir, sem mátti vera að því að líta til hans.“

Einn af þeim, sem síðar tókst að flýja, lýsir lífinu þannig:
„Stór hópur vinnuþræla kom 20. júlí 1941, upprunalega tuttugu og sex fjöl-

skyldur frá Eistlandi. Flestum fjölskyldunum hefur verið sundrað. Hver vinnufær 
ein staklingur fékk við komu sína 12 kílógrömm af rúgbrauði, börn og óvinnufært 
fólk 8 kílógrömm. Önnur fæða fékkst engin. Fjöldinn allur af börnunum og gamal-
mennunum dó rétt eftir komuna. Aðeins örfáir höfðu vetrarföt.“

Þetta fólk hafði verið sent á samyrkjubúgarð fyrir norðan Novosíbírsk.
Þetta var upphafið. Allt, sem okkur er síðan kunnugt um þetta vesalings fólk, er 

það, að eftir tvö ár var aðeins sárafátt af því ennþá lifandi.
Allmiklu meira er kunnugt um karlmennina, vegna þess að einmitt úr þeirra 

hópi tókst nokkrum að flýja. Hlutskipti þeirra varð verra. Þegar þeim hafði ver-
ið haldið í fangelsi um hríð, voru þeir sendir til þrælavinnubúða undir stjórn 
NKVD, annaðhvort á heimskautasvæðum Síberíu eða nyrst í Rússlandi, til dæmis 
í Múrmansk og Arkhangelsk. Þeir voru settir til að þræla í mangan-, tin-, kopar-, 
járn-, gull-, kola- og saltnámum, við olíuvinnslu eða skógarhögg. Meðferðina má 
ráða af þessari lýsingu sjónarvotts:

„Ég var fluttur þrælaflutningi frá Tallinn 28. júní 1941.
Í Varna var fjöldi fanga rekinn inn í lestina til viðbótar. Þaðan vorum við fluttir 

til Kírov. Þar var okkur dembt inn í fangelsi, 1.500 til 2.000 manns. Ferðin tók 
viku. Margir dóu á leiðinni úr hungri og þorsta. En líkin voru ekki fjarlægð, fyrr en 
við komum til Kírov. Þar sá ég fimmtán líkum slengt upp á vörubíl og ekið burt.
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Fangelsin voru yfirfull, en það voru hvorki rúm eða bekkir. Smám saman var 
far ið að flytja fangana í ýmsar þrælabúðir. Þeir urðu að ganga, þó að oft væri vegar-
lengdin mörg hundruð kílómetra. Fjöldi þoldi ekki meðferðina og dó á leiðinni. 
Það var ekkert sinnt um þá, sem sjúkir voru, að öðru leyti en því, að þeir voru 
skotnir niður. Ég sá mörg lík meðfram veginum.

Þegar við komum á ákvörðunarstaðinn, var staur rekinn niður í jörðina á ber-
svæði, og okkur var sagt, að hérna ættum við að búa. Það fyrsta, sem við urðum 
að gera, var að grafa holur handa okkur til að liggja í. En jörðin var frosin og það 
var ægilegt erfiði að vinna hana. Varðmennirnir höfðu tjald, þakið mosa og snjó, 
að búa í. Við byggðum síðan handa þeim hús, eldaskála, afgreiðslusal og baðstofu. 
Sjálfir máttum við sofa í öskunni í eldgrópum okkar. En á morgnana voru klæði 
okkar frosin föst við jörðina. Mennirnir dóu unnvörpum, en nýir fangar bættust 
sífellt í skörðin.“

Mikill hluti fanganna dó veturinn 1941–42. Af 400 eistneskum liðsforingjum, 
sem settir höfðu verið til að þræla í námunum í Úkhta, voru 35 lifandi um vorið. Í 
Vjat, þar sem upprunalega voru 250 Eistlendingar, dóu 2–3 á dag. Þeir, sem dóu, 
voru ekki jarðaðir, heldur var líkunum fleygt út fyrir girðinguna, sem var umhverfis 
þrælabúðirnar. Þar fengu þau að liggja, þangað til þeim var fleygt í fjöldagröf um 
vorið.

IV.

Þrælaflutningarnir í júní voru, eins og áður segir, aðeins byrjunin. Síðari hluta 
sumars höfðu um 50.000 manna verið fluttar úr landi til þess að lifa — eða deyja 
— við þann aðbúnað, sem nú var lýst. Þrælaflutningunum var ætlað að útrýma öllu 
at hafnasamasta og sjálfstæðasta fólki þjóðar okkar. Að mjög verulegu leyti náðist 
þetta takmark þegar í fyrstu lotu. Af stjórnmálamönnum okkar sluppu engir utan 
kommúnistar, nema þeir, sem horfið höfðu undir jörðina fyrir 14. júní. Svo að segja 
hver einasti jafnaðarmaður var tekinn. Aðeins sex menn úr utanríkisráðuneytinu 
gamla sluppu. Nálega allir liðsforingjar okkar og sjóforingjar voru teknir. Aðeins 
örfáir dómarar fengu að halda frelsi sínu. Allir forustumenn hinna ýmsu greina 
landbúnaðarins voru teknir, sama máli gegndi um alla blaðamenn og almennt alla, 
sem grunaðir voru um frjálslyndi. Sömu leiðina fóru allir verkamenn, sem eitthvað 
hafði kveðið að í verklýðsbaráttunni. Það voru aðeins örfáar stéttir, sem sluppu. 
Meðal þeirra voru háskólakennararnir. Það virtist óleysanleg gáta, af hverju þeim 
hefði verið hlíft. En eftir á varð það ljóst, að það átti að handtaka þá nokkrum 
mánuðum síðar, og það hefði verið gert, ef gangur styrjaldarinnar hefði ekki gert 
þær ætlanir að engu í bili. Það átti aðeins að nota krafta þeirra og hæfileika, þangað 
til búið væri að færa háskólann algerlega í ráðstjórnarhaminn. Það voru engir aðrir 
færir menn til, en þaðan af þurfti þeirra ekki með.

Almennir borgarar, sem fundu sér þó ógnað úr öllum áttum, reyndust háskóla-
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kennurunum mjög vel og gerðu allt, sem þeir gátu, til þess að hjálpa þeim að 
koma sér undan. Allt fólkið stóð saman sem veggur gegn hinum erlendu kúgurum 
nema í mesta lagi þúsund tækifærissinnar — og svo náttúrlega úrhrökin — 
föður landssvikararnir. Meira að segja margir kommúnistar voru gripnir ótta og 
eftirsjá. Þeim sveið hin drepandi smán að hafa verið gerðir meðábyrgir að glæpum 
ráðstjórnarinnar gegn eistnesku þjóðinni, en bárust með straumnum sekir og 
úrræðalausir. Þeir játuðu þetta stundum í einkaviðtölum. Aðrir forhertu sig í blindri 
harðýðgi, eins og til dæmis skáldið og gagnrýnandinn Johannes Semper. Þrátt fyrir 
það að hann hafði áður löngum klínt sér upp við borgarastéttina, gerðist hann 
nú hinn auðsveipasti Rússadindill og söng lofsöngva „einu fjórum snillingunum, 
sem fæðst hefðu á jörðunni“ — Marx, Engels, Lenín og Stalín — einkum Stalín. 
Launin voru þau, að hann var gerður að forstjóra „listaráðuneytisins“. Nokkrum 
dögum eftir þrælaflutningana í Tartu bar það við kvöld eitt, að Semper og frú 
hans voru gestir hjá einum stéttarbróður mínum. Húsfreyjan var utan við sig af 
angist og viðbjóði og sagði eitthvað á þá leið, sennilega í von um að heyra eitthvert 
huggunarorð frá Semper, að hún mundi búast til varnar, ef böðlarnir kæmu að 
sækja hana.

„Vertu ekki að hafa fyrir því,“ sagði Semper og brosti ánægjulega, „þeir myndu 
draga þig út á hárinu.“ Og hann sýndi um leið, hvernig þeir myndu fara að.

Jú, það bar ekki á öðru, við áttum svo sem skáld og listamenn af þessu tagi. 
Þannig gerðir voru Marinetti og Göbbels. Þannig er Ílja Erenbúrg í Rússlandi og 
Hella Wuolijoki og Olavi Paavolainen í Finnlandi. Fyrirlitlegustu svikararnir, sem 
við áttum á meðal okkar, voru menn af þessari gerð.

V.

Fólk hélt áfram að hverfa, það fór uggvænlega í vöxt. Einstaka maður lét hart mæta 
hörðu, og nokkrum tókst með vopn í hönd að brjótast úr klóm böðlanna og hurfu 
undir jörðina. Eistneskur liðsforingi drap þá, sem komnir voru til að handtaka 
hann, og því næst konu sína og börn og loks sjálfan sig. Aðrir blekktu NKVD-
sporhundana í trausti þess, að þeir þekktu ekki það fólk, sem þeir áttu að handtaka. 
Þeir lýstu því yfir brotalaust, að sá maður, sem eftir var spurt, væri ekki heima, og 
fóru síðan í felur. Allmörgum tókst að sleppa með því að sofa aldrei heima, því að 
leynilögreglan kaus þó ávallt heldur að koma að fórnardýrum sínum á heimilum 
þeirra að næturlagi, þó að hún væri farin að handtaka menn á vinnustöðum og hvar 
sem var. Þeir, sem framkvæmdu handtökurnar, höfðu ávallt fengið mjög nákvæmar 
fyrirskipanir. Þeir áttu að handtaka tiltekinn mann á tilteknum stað. Þessi vélgenga 
nákvæmni í handtökuherferðinni var dálítið furðuleg. En augljóst var, að NKVD-
foringjarnir treystu ekki hót á dómgreind verkfæra sinna. Sú aðferð þeirra að koma 
að óvörum að næturþeli átti rót sína að rekja til þess, að þeir kusu að reyna að halda 
fólkinu sæmilega rólegu þrátt fyrir öll ofbeldisverkin. En sálfræðileg djúpskyggni 
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þeirra var einatt af skornum skammti. Þeir voru vanir að fást við auðsveipara fólk, 
sem öldum saman og einkum síðustu áratugina lifði fyrir líðandi stund án allt of 
þungrar áhyggju um morgundaginn, sennilega af því, að bitur reynsla hafði kennt 
því, að það svaraði ekki kostnaði að varpa skugga á fátæklega stundargleði með 
áhyggj um komandi dags.

En við vorum af öðru sauðahúsi og ennþá menn til að hugsa og berjast. Við 
ákváðum að selja líf okkar eins dýrt og auðið væri. Það varð nú sífellt algengara, 
að menn svæfu ekki heima hjá sér. Á hverju kvöldi sá maður nágranna sína læðast 
á brott með ferðatösku. Allir vissu, að í henni var útbúnaður til næturinnar. Þegar 
eftir fyrsta þrælaflutningsdaginn tókum við, kona mín og ég, upp þessa aðferð. 
Kona mín, sem lagði stund á listfræði, hafðist við í málaravinnustofu út í borg. Það 
var kalt í salnum, en þó þorði hún hvorki að taka upp eld né kveikja ljós af ótta 
við að koma upp um sig. Sjálfur svaf ég hér og þar, einkum þó í aðalbyggingu há-
skólans, efst uppi á lofti í bókasafninu. En það átti að heita svo, að ég væri ennþá 
forstöðumaður þess.

Oftast komu þessir næturfelustaðir að tilætluðum notum. Í Tartu gat lögreglan 
aldrei verið viss um að ná manni heima að næturlagi. Auk þess var skriffinnskuvél 
Rússa svo þung í vöfum og svo mikið á hana lagt, að stundum bilaði hún ger sam-
lega, einkum eftir að stríðið við Þjóðverja braust út og fjöldi flóttamanna ruddist 
í borgina. Jók það vitanlega á glundroðann. Hins vegar tók lögreglan upp á því 
að gera næturárásir á skóla, kirkjur, verksmiðjur og skrifstofur og handtók þar oft 
fjölda fólks. Auk þess færðist það mjög í vöxt, að menn færu til vinnu sinnar að 
morgni, en kæmu aldrei aftur. Það varð því óhjákvæmilegt að finna upp nýjar 
varnaraðferðir.

Þetta varð til þess, að fjöldi fólks flýði út í skógana og hinar miklu mómýrar, sem 
eru allverulegur hluti af flatarmáli lands okkar. Smáflokkar vopnaðra Eistlendinga 
höfðu hafst þar við þegar frá fyrstu dögum hernámsins, lögreglumenn frá tíð hinnar 
fyrri stjórnar, bændur, verkamenn og menntamenn, sem komist höfðu í kast við 
NKVD eða vissu að þeir stóðu á svörtum lista hjá þeim lýð. Þar voru einnig menn, 
sem tekist hafði að flýja úr fangelsum lögreglunnar. Síðan þrælaflutningarnir hóf-
ust, höfðu tugir þúsunda séð sér þann einn kost að hverfa og bættust í hóp skógar-
manna. Einkum varð þetta nauðsyn, eftir að Rússar höfðu tilkynnt, að þeir myndu 
skjóta hvern þann, er fyndist á ferli að næturlagi án sérstakrar heimildar. Þetta átti 
að knýja fólk til að vera heima, svo að hægara væri að ganga að því til brottflutnings.

Eftir nokkra hríð birti stjórnin tilkynningu, þar sem hún lofaði griðum og sakar-
uppgjöf hverjum þeim, sem hyrfi úr felustöðum sínum og gæfi sig fram. Nokkrir 
trúðu þessum loforðum og gáfu sig fram — en hurfu þaðan af fyrir fullt og allt. 
Flestir sinntu þessu engu. Sumarið var þurrt og heitt, og þess vegna var sæmilega 
líft úti í skógunum.

Yfirvöldin gerðu allt, sem þau gátu, til þess að lokka menn út úr skógunum, 
en loforðum þeirra og fagurgala var illa treyst. Þau reyndu að fá menn, sem ekki 



95

voru í flokknum, til þess að ferðast um sveitirnar og tala um fyrir aðstandendum 
skógar manna, en fáir urðu til þess að reka þessi erindi. Rithöfundurinn Martin 
Raud lét ginnast til þess fyrir laun þau, sem lofað var, en lenti í því að brenna tvo 
föðurlandsvini inni í gamalli myllu ásamt félögum sínum úr NKVD. Þaðan af átti 
hann sér engrar uppreisnar von í augum fólksins og hafnaði til fulls í sálufélagi 
komm únista.

Þá voru NKVD-deildir sendar út af örkinni til þess að þrautkanna merkur og 
skóga. Þær gerðu það engan veginn glaðar, og margur lögreglumaður týndi bæði 
út búnaði sínum og sjálfu lífinu í þessum leiðöngrum. Vopnin voru skógarmönnum 
kærkominn fengur til viðbótar við fátæklegan útbúnað. Víðs vegar um landið kom 
beint til baráttu. Hinir ofsóttu Eistlendingar snerust vopnaðir gegn böðlum sín-
um. Þannig voru starfsaðferðir Rússa, er þeir hugðust skapa sér öryggisbelti af her-
numdum löndum utan um sitt eigið land.

Kona mín og ég ákváðum að hverfa úr borginni. En það var of seint. Allir vegir 
voru rammlokaðir af varðliði, og enginn fékk að fara út úr Tartu nema með sér-
stöku leyfi NKVD. Þá ákváðum við að grípa til bragðs, sem kann að þykja ein-
kennilegt. Ef ég skyldi verða handtekinn og fluttur burt þrælaflutningi, þá myndi 
lögreglan leita konu minnar undir nafninu Livia Oras. En fengi hún aftur ung-
frúar heiti sitt, Livia Lüüs, þá var ekki óhugsandi, að hún kynni að sleppa. Það var 
auðvelt að koma þessari nafnbreytingu í kring. Hún þurfti ekki annað en tilkynna 
á manntalsskrifstofunni, að hún ætlaði að skilja við mig. Hún þurfti ekki að færa 
fram neinar gildar ástæður, og gjaldið fyrir slíka þjónustu var aðeins 50 rúblur. 
Samkvæmt ráðstjórnarlögunum mátti framkvæma skilnaðinn á tólf dögum. Hún 
tilkynnti því hlutaðeigandi yfirvöldum ósk sína um að skilja við mig, og þegar tíu 
dögum seinna fékk ég tilkynningu um það á opnu bréfspjaldi, að hjónabandi mínu 
og Liviu Lüüs — fyrrum Liviu Oras — væri slitið að lögum.

Við vorum hátíðlega gefin saman á ný á hernámstímabili Þjóðverja. Okkur furð-
aði á því, að sú athöfn skyldi vera nauðsynleg, því að samkvæmt eistneskum lög um 
hafði rússneskur hjónaskilnaður ekkert réttarlegt gildi. En Þjóðverjar eru reglu-
menn, og þetta varð svo að vera. 
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Styrjöldin 

I.

Engin þjóð í heiminum, að Englendingum undanteknum, er samkvæmt erfðavenju 
svo ákveðinn andstæðingur Þjóðverja sem Eistlendingar. Það má líta á alla sögu 
þjóðar okkar sem þrotlausa baráttu gegn þýskri kúgun og vörn gegn þýskum 
árásum. Hlutur Rússa í þjáningum þjóðar okkar hefur með köflum verið engu 
minni, en hann hefur aldrei fyrr en á síðustu öld náð að grípa til nema stuttra tíma-
bila. En allt frá því um 1200 hafa allar uppreisnir þjóðar okkar verið uppreisnir 
gegn þýskum gósseigendum í landi okkar. Eistlendingar hafa aldrei gleymt því, að 
einu sinni voru þeir frjáls þjóð. Og ævinlega voru það Þjóðverjar, sem voru þeim 
þrándur í götu, þegar þeir reyndu að endurheimta frelsi sitt.

Það hefði verið einfalt mál fyrir kommúnista að hagnýta sér þessa afstöðu okkar, 
ef þeim hefði leikið nokkur hugur á að varðveita vinsamlegt samband milli okkar 
og sín. Þeir hefðu til dæmis ekki þurft annað en halda sér trúlega við ákvæði sátt-
málans frá 1939, sem þeir höfðu sjálfir skapað og skipað fyrir um. En stjórnarfar, 
sem opinberlega reisir hugmyndafræði sína á ofbeldi og svikum, fæst lítt um slíka 
„hlægi lega borgaralega tilfinningasemi“. Beittasta vopn ráðstjórnarskipulagsins 
er ógnunin, og eini háttur þess í umgengni við aðrar þjóðir, sem það óskar að 
ræna löndum, er villimannlegt ofbeldi. Þetta var lexían, sem við fengum að læra. 
En við höfðum lært meira en það. Eftir að Ráðstjórnarríkin höfðu gert þjóð að 
fjand manni sínum með ógnunum og glæpaverkum, vissum við, að það átti sér 
það eitt kappsmál að útrýma henni algerlega úr tölu lifenda til þess að komast hjá 
óþægindum í framtíðinni. Fyrst spýr ráðstjórnin rússneska eitri hatursins í þjóðina, 
síðan drepur það hana til þess að fá ekki sjálft að kenna á eftirköstum eitursins.

II.

Þannig var ástatt í Eistlandi 22. júní 1941, þegar Hitler hóf árásina á Ráðstjórnar-
ríkin. Aldrei fyrr hefði þjóð okkar tekið fregninni um þýska innrás öðruvísi en með 
viðbjóði og fastri ákvörðun um að verja hendur sínar. En þegar Molotov til kynnti 
það í útvarpinu titrandi röddu þennan eftirminnilega sunnudag — nálega réttu 
ári eftir að Eistland varð að taka við hinum örlagaríku úrslitakostum ráðstjórnar-
veldisins — að Þjóðverjar hefðu hafið árás, þá fór því víðs fjarri, að nokkur af 
okkur hefði samúð með honum, miklu fremur hið gagnstæða. Menn tóku almennt 
að vona, að þessi nýja rás viðburðanna myndi skjóta loku fyrir frekari tortímingu 
þjóðar okkar, hvað sem hún annars kynni að færa að höndum. Annars kom þýsk-
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rússneska stríðið okkur ekki á óvart. Við höfðum vænst þess og þá þannig, að 
Rússar myndu byrja á því. Allir fyrirlesarar okkar um hugmyndafræði kommúnista 
höfðu búið okkur undir það. Þeir höfðu rætt mjög um endalok innbyrðis styrjalda 
auð valdsríkjanna, sem Ráðstjórnarríkin myndu leiða til lykta að sínum geðþótta, 
þegar stundin væri komin. Þá skyldi sósíalisminn í sinni rússnesku fullkomnun 
færður langt út fyrir landamæri Rússlands og rauði fáninn blakta sigrandi yfir 
hverju vígi auðvaldsafturhaldsins. Enginn máttur í veröldinni myndi verða þess 
um kominn að standast „framfaraöfl mannkynsins í sinni sigurríku framsókn“. Út-
taug aðar auðvaldsþjóðirnar myndu lyppast niður eins og dulur, og lokasigurinn, 
spásögn og óskadraumur allra kommúnistaleiðtoga, væri með því unninn. Okkur 
var boðað, að við myndum verða að taka þátt í stríðinu. Það skyldu aðeins fyrir-
finnast tvær fylkingar — annars vegar kommúnisminn, hins vegar dauðadæmd öfl 
and byltingarinnar. Þeim skyldu engin grið gefin — og ekki heldur okkur — ef við 
létum okkur til hugar koma að hallast á sveif með þeim.

Þessi skapsmunagos af ógnandi, móðursjúkum mannalátum urðu æ tíðari, eftir 
því sem á veturinn leið. Framan af var þess vandlega gætt að nefna ekki Þýskaland, 
aug ljóslega til þess að spilla ekki því „vináttusambandi“, sem opinberlega var á milli 
ráðstjórnarinnar og nasista. Hins vegar var ekki verið að taka slíkt tillit til Bret lands 
og Bandaríkjanna. Þau voru dauðadæmd daglega. En smám saman var farið að 
víkja greinilegar að Þýskalandi. Prófessor Kure og félagar hans sögðu okkur full-
um fetum, að fyrsti óvinurinn, sem Ráðstjórnarríkin réðust á, myndi verða Þýska-
land. Rússland væri meira en tilbúið. Þá urðu og árásirnar á Finnland, „land hvítu 
slátraranna,“ sífellt háværari og hrokafyllri.

Þegar síðan styrjöldin skall á — miklu fyrr en Rússar höfðu búist við og ekki að 
frumkvæði þeirra, eins og kommúnistar höfðu spáð — þá trúðu mjög fáir á lokasigur 
Þýskalands. Við höfðum með vaxandi undrun séð endurhervæðingu Bretlands eftir 
hina fyrstu ósigra og vorum þar að auki sannfærðir um, að fyrr eða seinna myndu 
Banda ríkin hallast á sveif með vesturveldunum af öllum sínum heljarþunga. Við 
von uðum, að einvaldsríkin sóuðu út orku sinni í innbyrðis styrjöld, á sama hátt og 
Rússar höfðu vonað, að ríki Vestur-Evrópu myndu tortíma hvert öðru. Þá myndi 
lýðræðið aftur fá sitt gullna tækifæri. Hvað eftir annað höfðu leiðtogar þessa vest-
ræna lýðræðis lýst yfir rétti allra þjóða, jafnvel þeirra fámennustu, til frelsis og sjálf-
stæðis, og það af fullri einlægni, að því er virtist. Við trúðum því fullum fetum, að 
þessi þróun málanna myndi leiða til lausnar lands okkar, hvaða þrautir sem við yrð-
um að þola þangað til. Vera má, að kostur okkar yrði eins þungur í höndum Þjóð-
verja og Pólverjar höfðu orðið að sætta sig við. Við þorðum ekki einu sinni að vona, 
að við fengjum að sæta jafnmildri meðferð og Danmörk eða jafnvel Noregur. En 
við vorum reiðubúnir að þola hvað sem vera skyldi, ef við aðeins fengjum sloppið 
úr þessu ráðstjórnarvíti.
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III.

Ein af fyrstu ráðstöfunum yfirvaldanna, eftir að styrjöldin skall á, var að gera upp-
tæk öll útvarpstæki, umfram allt þau, sem voru einkaeign. En mörgum tókst að 
fela tæki sín, og nokkrar stofnanir gátu sloppið við þessi fyrirmæli. Bókasafn heim-
spekideildar hafði í fórum sínum útvarpstæki frá einu af stúdentafélögum þeim, 
sem bönnuð höfðu verið, og hafði láðst að láta skrá það. Það var vitanlega enginn 
reki gerður að því að bæta úr þessari vanrækslu. Í skrifstofu minni gat ég því, ásamt 
nokkrum vinum mínum, haldið áfram að fylgjast með atburðunum, og margir 
gerðu slíkt hið sama. Með þessum hætti var okkur í lófa lagið að skyggnast bak við 
hinar villandi fréttatilkynningar ráðstjórnaryfirvaldanna.

Meðal annars fengum við að heyra, að Litáar hefðu tekið mál sín í sínar eigin 
hendur og hrakið Rússa út úr Kaunas og náð borginni á sitt vald með miklu mann-
tjóni. Því miður fréttum við einnig, að Þjóðverjar, sem ekki voru lengi að hagnýta 
sér sigur Litáa, hefðu þegar rekið hina nýju þjóðlegu stjórn Litáa frá völdum. Eitt 
var samt sem áður víst. Ástæður í heiminum höfðu breytst verulega; ef við værum 
nógu þrautseig, kynni sigurinn að lokum að verða okkar.

Annað veifið varð athafnasemi NKVD-manna hreint æðisgengin. Þeir höfðu 
beðið ósigur fyrir þjóðlegum varnarsveitum víðs vegar úti um merkur og skóga 
og réðust nú á íbúa borganna af tvöfaldri grimmd. Það var ekkert verið að fara í 
laun kofa með handtökurnar úr þessu. En það varð æ tíðara, að þeir, sem átti að 
hand taka, snerust til varnar. Fjölda gripavagna var raðað upp á stöðinni til að taka 
á móti föngunum. Jafnvel alkunnir vinir Rússa, óbrigðulir í trúnaði og undirgefni, 
að því er vitað var, hurfu, þar á meðal bankastjórinn fyrir Gos-banka, sem áður hét 
Eesti-banki í Tartu. Margir af vinum okkar ráðgerðu í fullri alvöru að taka eitur 
heldur en að falla í hendur þessum böðlum.

En nú gerðust hernaðarlegir stóratburðir. Riga féll, og þýskur her braust inn í 
Norður-Lettland. Fólk í héruðunum fyrir sunnan Tartu þóttist heyra stórskotadyninn 
í fjarska á heitum, kyrrum sumarkvöldum. Eistnesku landvarnarliðsmennirnir, 
sem nú gengu í einkennisbúningum Rauða hersins og voru undir sífelldri, vakandi 
aðgæslu Rússa, fengu skipun um að fara suður á bóginn. Óvissa og ringulreið ríkti 
í kommúnistaflokknum. Sendimenn hans um landið hurfu einatt eða voru kallaðir 
heim fyrirvaralaust. Kure þaut eins og skytta fram og aftur milli háskólans og 
flokks skrifstofunnar, löðrandi í svita, rauður og taugaveiklaður. Fjöldafundir voru 
kall aðir saman. En þær ógnanir, sem hreytt var að fólkinu, höfðu engin áhrif. Og 
Þjóð verjar þokuðust nær með hverjum degi, sem leið.

Skyndilega var gefin út fyrirskipun um það, að hvert verkfært mannbarn, að 
undanteknum örfáum vinnustéttum, skyldi koma á vettvang og grafa skrið dreka-
grafir kringum borgina. Konur, sem farið höfðu út að kaupa eða ljúka öðrum 
skyndi erindum, voru gripnar af lögreglumönnum. Þær fengu skóflu í hendur og 
voru reknar af stað án þess að þeim gæfist færi á að koma boðum heim. Víglínan 
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átti að vera um 10 kílómetra utan við bæinn. Margar af þessum konum komu 
ekki fyrr en mörgum vikum seinna. Fjöldamargar sáust aldrei framar. Erindrekar 
gengu hús úr húsi og kúguðu jafnvel fárveika menn til að fara út og taka þátt í 
víg girðingavinnunni. Mér og konu minni tókst að komast undan á allra síðasta 
augna bliki. Við vorum að víkja í næstu þvergötu, þegar nöfn okkar voru hrópuð á 
hús þrepum okkar. Fólkið, sem rekið var út á mörkina til þess að þræla í gröfunum, 
átti vitanlega hið versta líf um allan aðbúnað. En einstaka manni tókst þó að bjarga 
lífi sínu í þessu óðagoti með því að fela sig í vinnumúgnum úti við grafirnar og 
ganga þar að verki. Það voru menn, sem NKVD var að leita að og ætlaði Síberíuvist 
og dauða. Á meðal þeirra voru tveir vinir mínir, dr. Kaasik, prófessor í alþjóðarétti, 
og dr. Ernst Ein, prófessor í Rómarétti og fyrrum innanríkisráðherra.

Mikið varnarlið var sett allt umhverfis Tartu, en mörgum tókst þó að sleppa úr 
borginni og inn aftur. Hjá þeim fréttist, að starfsemi hinna þjóðlegu varnarsveita 
væri að færast furðulega í aukana. Það var fullyrt, að þær hefðu stóra hluta Eistlands 
á valdi sínu. Þær höfðu vandlega forðast að leggja til orrustu við stóra herflokka og 
fjölmennt NKVD-lið, en lagst í launsátur fyrir minni sveitir og unnið þeim mikið 
tjón. Þannig höfðu þær komist yfir allmikið af vopnum og skotfærum, jafnvel hríð-
skotabyssur og smærri fallbyssur. Það var svo komið, að hópar rauðliða höfðu gefist 
upp bardagalaust fyrir þjóðvarnarsveitunum, þó að þær hefðu ekki nema örfáar 
byssur. Þeir voru orðnir vissir um ósigur sinn í landinu og baráttuhugurinn bilaður.

Brátt tóku þýskar flugvélar að sjást yfir Tartu. Hvert sinn, sem þeirra varð vart, 
reyndu rússnesku flugvélarnar, sem áttu stöðvar norðvestan við borgina, að leita sér 
öryggis með því að dreifa sér í allar áttir. Þær flugu þá svo lágt, að þær snertu nálega 
húsaþökin og fylltu loftið með óþolandi hávaða. Þær æddu um eins og risavespur 
og virtust ekki eiga sér neitt takmark. Einu sinni á kyrri kvöldstund varð ég sjónar-
vottur að þýskri loftárás á flugvöll utan borgarinnar. Þýskar sprengjuflugvélar 
komu úr suðri án þess að mæta minnstu mótspyrnu, steyptu sér skyndilega yfir 
olíu geymana og flugvélarnar, sem stóðu á vellinum, og slepptu sprengjum sínum. 
Það var auðséð, að þær hittu beint í mörk sín, því að augnabliki síðar gusu upp 
ógur legir reykjarmekkir.

Nokkru síðar var ég á gangi með konu minni í nálega mannauðum háskóla-
garðinum. Þá urðum við allt í einu að leita skjóls í ofboði, því að þýskar árásarvélar 
birtust skyndilega og flugu svo lágt yfir höfðum okkar, að þær virtust snerta trjá-
toppana. En hér skal það tekið fram, að af einhverri ástæðu réðust Þjóðverjar 
aldrei á annað í Eistlandi en staði og mannvirki, sem höfðu hernaðarlegt gildi. Það 
var aldrei skotið á friðsama borgara með vélbyssum né heldur ráðist á opinberar 
byggingar, eins og Þjóðverjar höfðu leikið sér að í Póllandi, Hollandi og Júgóslavíu.

En NKVD lét sér sæma að hagnýta sér þessar loftárásir Þjóðverja. Eftir að loft-
varnar merki voru gefin, urðu allir að halda kyrru fyrir innanhúss. Þá var í snatri 
lagt hald á alla vörubíla og þessar nauðungarinnisetur notaðar bæði til þess að 
hand  taka fólk og flytja fanga úr fangelsunum í gripalestirnar á járnbrautarstöðinni.
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En öll framkoma kommúnista minnti nú einna helst á rottur, sem yfirgefa 
sökkvandi skip. Allir helstu kommúnistaleiðtogar flúðu úr Tallinn og flýttu sér 
til Rússlands. Allir höfðu þeir fjölda undirmanna með sér og óhemju af ránsfeng 
eftir dvölina. Kure, helstu flokkspótintátarnir, forstjórar ríkisforlaganna í Tartu, 
Óskar Urgart og Viktor Rosenkranius, og formaður rithöfundafélagsins, August 
Jakobsen, hurfu í kyrrþey. Smápáfarnir urðu að sjá um sig sjálfir og gerðu það að 
jafnaði með því að ganga í „eyðingarsveitir“, sem áttu að koma þeirri skipun Stalíns 
í framkvæmd að „svíða landið“ og drepa eins marga „andbyltingarseggi“ og auðið 
væri, áður en þeir hyrfu austur í ráðstjórnarparadísina.

Langar biðraðir ofbeldisseggja, njósnara og erindreka NKVD, fólks, sem kúgað 
hafði verið til þess að tala máli ógnarstjórnarinnar opinberlega, og alls konar leiguþý 
og Rússadindlar stóðu fyrir framan aðalstöðvar kommúnistaflokksins dögum saman 
í von um að fá tækifæri til að flýja til Rússlands. Þar gat að líta einkennilega sjón, 
versta sorann úr samfélaginu og auk þess vel þekkt fólk, veitingamenn og fram-
reiðslu stúlkur, sem nú kom í ljós, að verið höfðu njósnarar og leynilegir ákærendur. 
Þeim voru öllum gefnir þeir kostir að bíða komu Þjóðverja og dauðans eða ganga í 
„eyð ingarsveitirnar“ og drepa samlanda sína eftir bestu getu.

Þeir, sem völdu síðari kostinn, fengu einkennisbúninga, byssu og skotfæri og var 
síðan vísað til ákveðinna sveita. Einn hinn frægasti í þessum hópi var höfuðskáld 
komm únista og bókmenntastjarna, Mart Raud. Hann varð nú að gera sér að góðu 
að ganga inn í þessar sveitir morðbrennuvarga. En hann var ekki nógu mikill maður 
til að gera tilraun til þess að bjarga ungri konu sinni og algerlega saklausri, heldur 
neyddi hana með ofbeldi til að fylgjast með sér úr Tartu.

Þessir ofstækismenn, glæpamenn og afvegaleiddu „sakleysingjar“ áttu að vinna 
verk sitt svo, að ekki stæði steinn yfir steini, hvar sem þeir færu. Þeir áttu að 
sprengja í loft upp hverja meiriháttar byggingu í borginni og brenna niður hvern 
bónda bæ, sem þeir færu hjá. Þeir áttu að þvinga íbúa þorpa og byggða út úr þeim 
og reka fólkið í fang Rússa, en skjóta hvern þann, er færðist undan. Það átti meðal 
annars að jafna Tartu algerlega við jörðu. Það var hamast við dag og nótt að búa 
til olíusprengjur handa þeim til að kveikja í húsunum. Fólkið vissi um þennan 
undir búning, og verkamenn ákváðu að koma í veg fyrir, að brennuvargarnir eyði-
legðu helstu menningarstöðvar þjóðarinnar og listasöfn. Einnig settu þeir vörð 
um verksmiðjur og vinnustaði, skóla, leikhús og fleiri mikilvægar stofnanir, allt 
án þess að kommúnistaleiðtogar verklýðsfélaganna hefðu hugmynd um. Það varð 
ljóst síðar, að þetta var afar mikilvæg ráðstöfun, og án hennar hefði þetta allt verið 
ger eyðilagt.

Þá var róið að því öllum árum að kúga alla menntamenn til að skrifa eitthvað 
opin berlega til málsbóta ráðstjórnarskipulaginu eða undirrita ávörp í þá veru til 
þess að gera þá meðábyrga stjórnarfarinu og ofurselja þá þannig hefnd Þjóðverja 
og vísum dauða. Það kom í ljós síðar, að það var mjög örlagaríkt að hafa undirritað 
slík plögg. Kommúnistar hikuðu ekki við að stela nöfnum þekktra manna í þessu 
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skyni. Hins vegar vorum við meira en ófúsir til að fórna okkur fyrir þá, sem við 
vissum, að voru þeir fjendur, er við höfðum versta átt.

Kennslu í háskólanum var haldið áfram, en að vísu með miklu færri kennurum 
en verið hafði, og tala stúdenta hafði mjög lækkað. En daglegum störfum varð að 
sinna, og eigur háskólans varð að varðveita. Þar sem svona stóð á, mátti það nærri 
teljast þegnleg skylda, að ég svæfi í bókasafninu. Ég gat alltaf gefið það upp sem 
gilda ástæðu, að ég þyrfti að vera þar, ef loftárás yrði gerð á það.

Eitt kvöld er mér sérstaklega í minni. Vörubíll með NKVD-mönnum stóð á 
hliðar götu rétt hjá háskólanum. Þeir voru allir vopnaðir sem best mátti verða og 
voru ruddalegir og harðlegir á svip, en ekki alveg eins hrokafullir og vanalega. Það 
voru síðustu einkennisklæddu NKVD-mennirnir, sem ég sá. Voru þeir ef til vill að 
hugsa um það, að nú skyldu þeir berjast fyrir lífi sínu í stað þess að myrða vopn-
lausa og varnarlausa fanga?

Ég var órólegur alla þessa nótt, en sofnaði þó í fötunum undir morgun. Skyndi-
lega vaknaði ég við ógurlegan hristing. Ég varð þess var, að legubekkurinn, sem ég 
hafði hvílt á, hafði slöngvast fram á gólfið og stóð nú í miðju herberginu. Ég rauk 
upp til að gá að, hvað um væri að vera. Þegar ég kom út á götuna, uppgötvaði ég 
risa stóra steinblökk og alls konar brak, þar sem bíll lögreglumannanna hafði stað ið 
kvöldið áður. Kona dyravarðarins skýrði mér frá, að gamla steinbrúin um það bil 
hálfan kílómetra í burtu við hinn enda ráðhússtorgsins hefði verið sprengd í loft 
upp. Brúin var frá tímabili Katrínar II., byggð á hvolfbogum og hið merki legasta 
smíð, en mjög mjó og ófær stórum bílum, þó að hún væri eins og eitt granít-
bjarg og afar sterk. Rússar höfðu mjög álappalega komið fyrir sprengiefni við báða 
brúarsporða, dengt ofan á það viði og kveikt í honum. Það hafði tekið miklu lengri 
tíma, að viðurinn brynni, en reiknað hafði verið, og þegar sprengingin loks varð, 
vann hún tiltölulega lítinn skaða á brúarstöplunum, en drap og særði fjölda grun-
lausra vegfarenda og eyðilagði fjölda húsa niður með ánni.

Síðar varð mér kunnugt um, að á sama tíma sem jörðin nötraði af hinni miklu 
spreng ingu var miklu skuggalegra afbrot framið annars staðar. Á meðan timburbraki 
og grjóti rigndi yfir borgina, var fáheyrilegt níðingsverk unnið í fangelsi, sem stóð 
rétt hjá háskólanum. Í fangelsinu voru 192 fangar, karlar og konur, og þar á meðal 
nokkur ungmenni. Þetta fólk hafði verið tekið höndum fyrir svokölluð stjórn-
mála afbrot síðustu vikurnar. Nú var það rekið inn í baðhús fangelsisins undir því 
yfir skini, að það ætti að fá bað, áður en það yrði látið laust. Því var skipað að 
af klæða sig — og síðan var það skotið niður í hrönnum. Aðeins 30 föngum var 
sleppt lifandi, og það voru eingöngu þeir, sem dæmdir höfðu verið fyrir glæpi af 
borgara legum dómstóli. Meðal þeirra, sem myrtir voru, átti ég nokkra persónulega 
vini. Einn af þeim var frú Simre, kennari í ensku við latínuskóla í bænum. Afbrot 
hennar var í því fólgið, að hún hafði haldið fram, að verkamenn í Englandi byggju 
við betri kjör en verkamenn í Ráðstjórnarríkjunum. Annar var Edvard Parijõgi, 
skáld og uppeldisfræðingur, sem neitað hafði að ganga í áróðurssveitirnar, sem áttu 
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að lokka skógarmennina fram úr fylgsnum sínum og afhenda þá síðan NKVD. 
Þriðji var leikkonan Ida Suvaro, sem af frjálsum vilja hafði fylgt manni sínum í 
fang elsið. Öll þessi fórnardýr urðu að láta lífið alsaklaus. Það er ljóst, að hér var ekki 
að ræða um neina hefndarráðstöfun, heldur fyrirfram ákveðin morð, af því að grafir 
handa þessum vesalingum voru grafnar í fangelsisgarðinum tveimur dögum áður. 
Eftir að böðlarnir höfðu rænt hina dauðu síðustu eigum þeirra, lá þeim svo mikið 
á að komast norður yfir fljótið, þangað sem Rússar höfðu sterkar vígstöðvar, að 
þeir gleymdu persónuskilríkjum hinna drepnu. En þó að nöfn fórnardýranna yrðu 
þannig kunn, voru mörg af líkunum svo illa farin af misþyrmingum, að ekki var 
unnt að þekkja þau. Þetta var aðeins einn þáttur í blóðugri keðju svipaðra níðings-
verka, sem Rússar frömdu fyrir flótta sinn úr landinu.

Við héldum okkur innanhúss allan daginn og fengum ekkert að vita um blóð-
bað ið fyrr en næsta morgun, 10. júlí. Við höfðum gengið út að kaupa smávegis, 
og okkur varð brátt ljóst, að ekki myndi líða á löngu þangað til ekkert yrði lengur 
hægt að kaupa. Við mættum nokkrum kunningjum í háskólagarðinum, og var 
þá sögð hin skelfilega saga um morðin. Við stóðum í skjóli við nokkra runna, til 
þess að við gætum dulist fyrir rauðliðunum, sem annað veifið æddu fram hjá á 
vöru bílum. Miðborgin sunnan við fljótið, þar sem við bjuggum, var nú laus orðin 
við alla meiri háttar kommúnista. Síðustu þrælaflutningalestirnar höfðu brunað 
norður á bóginn. Eftir voru aðeins dreifðir hópar af rauðliðum og óaldarlýður eyð-
ingar sveitanna, sem sífellt æddi um göturnar, stundum í bílum, en oftar í hest-
vögnum og oftast gangandi. Þeir ráku einatt á undan sér nautgripi og fénað, sem 
þeir höfðu rænt. Allur agi var á bak og brott, enda var lýður þessi meira og minna 
drukkinn. Þeir skutu miskunnarlaust á alla borgara, sem þeir komu auga á, en voru 
þó auðsýnilega að flýta sér norður yfir fljótið. Það duldist ekki, að hér voru yfir-
ráða skipti í vændum.

Nokkrar stundir voru liðnar. Við sátum nokkur saman og hlustuðum með 
önd ina í hálsinum á vin okkar, sem lafmóður hafði komist á fund okkar eftir að 
hafa leikið feluleik við kúlurnar, eins og hann komst að orði. Þjóðvarnarsveitir 
okkar voru komnar inn í borgina! Þær höfðu brotist þangað eftir að hafa fyrst 
lagt undir sig hergagnabirgðirnar í Ropka hálfri mílu fyrir sunnan borgina. Þeim 
hafði auk þess tekist að koma í veg fyrir, að aðalrafmagnsstöð borgarinnar væri 
eyði lögð af skemmdarvörgum, en hún var þar skammt frá. Höfðu þeir komið 
þessum ráðstjórnarerindrekum að óvörum á síðustu stundu og þvingað þá til að 
hörfa í kjallara undir einum stærsta vatnsgeyminum. Lá við, að þeir drukknuðu 
þar, áður en þeir gáfust upp. Nú væru eistnesku sveitirnar að gera leit í borginni að 
leyniskyttum og morðvörgum. Þær voru einmitt að nálgast okkar hverfi, og annað 
veifið heyrðist skothríð. Kúlurnar voru að byrja að þjóta umhverfis húsið, sem við 
bjuggum í. Við sátum sem fjærst gluggunum og biðum þess með ósegjanlegri eftir-
vænt ingu, hvernig þessu reiddi af. Rússarnir voru svo margir og okkar hermenn 
svo grátlega fáir.
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Stundirnar liðu, og öðru hvoru varð skothríðin áköf. Að lokum linnti henni. 
Við gengum í stofu, sem vissi að götunni, og komum rétt hæfilega til þess að sjá 
mannfjölda þjóta fyrir horn og halda upp eftir götunni fram hjá húsi okkar. Brátt 
komu stærri og stærri skarar. Fólkið var frá sér numið af gleði og hló og pataði. 
Konur föðmuðust og kysstu hver aðra. Á húsinu andspænis okkur blakti eistneski 
fáninn, sem hafði verið bannaður svo lengi. Við þutum út.

„Hvað hefur gerst?“ hrópuðum við.
„Rússarnir hafa verið reknir norður yfir fljótið,“ svaraði kjötkaupmaður úr næsta 

hverfi, traustur föðurlandsvinur og allra manna glaðastur í hópnum.
Rússar höfðu hörfað í Breda-götu við Frelsisbrúna, þegar tveim þýskum bryn-

vögnum skaut skyndilega upp. Þeir voru aðeins tveir, en bolsévíkar voru augljóslega 
hræddir um, að fleiri kæmu á eftir. — Það er hætt við, að þeir sprengi brúna á 
hverri stundu. Okkar menn ráða nú öllu hérna megin . . . Sjáðu! Þarna koma þeir 
með blá-svart-hvíta fánann!

Hann byrjaði að hrópa húrra, og við tókum öll undir. Tveir vörubílar óku í 
átt til okkar, hlaðnir eistneskum þjóðvarnarmönnum, veðurbitnum, harðlegum 
krafta körlum. Mannfjöldinn varð gripinn ákafri, fagnaðarþrunginni geðshræringu. 
Nokkrir af okkur hófu að syngja þjóðsönginn. Þjóðfáninn blakti nú svo að segja 
á hverju húsi eftir endilangri götunni. Vera má, að hann fengi aðeins að blakta 
þarna einn dag eða tvo, því að Þjóðverjar myndu efalaust þvinga okkur til að stinga 
honum aftur undir stól. En þetta var sigurstund, sem enginn gat tekið frá okkur. 
Það var ekki margt auga, sem ekki táraðist. Allur mannfjöldinn gekk undir fagn-
að ar ópunum í næstu götu til þess að gleðjast með fleiri samlöndum. Margir vinir 
okkar komu fram úr felustöðum. Nú var þeim óhætt. Og fólk, sem aldrei hafði sést 
fyrr, fannst það vera eins og gamlir vinir.

Ægileg sprenging klauf loftið. — „Þeir hafa sprengt Frelsisbrúna!“ hrópaði ein-
hver. Þetta boðaði, að Rússar höfðu sjálfir rofið sambandið við okkar fljótsbakka. 
Fregnin fór eins og eldur í sinu. Við urðum yfirkomin af gleði. Martröðinni, sem 
hvílt hafði á okkur svo lengi, var loksins létt. Vel var hugsanlegt, að nýjar hörmungar 
væru í þann veginn að steðja að okkur, en það var enginn tími til að hugsa um það 
nú. Við minntumst aðeins með óblandinni gleði, hvílíkum ógnum við höfðum 
sloppið undan. Þetta er ein ógleymanlegasta stund í lífi mínu.

Skyndilega kom hjólandi hraðboði á ofsaferð með hvítt band um arminn. Hann 
æpti hvað af tók, en fyrst í stað heyrðum við það ekki. Loks skildist okkur það: 
„Niður í kjallarana! Eftir stundarkorn hefja Rússar stórskotahríð!“ Það voru ekki 
liðnar fimm mínútur, þangað til gatan var mannlaus.

IV.

Allt stórskotalið Rússa var nú samankomið norðan við Emajõgi-fljótið, þar sem 
hár fljótsbakkinn bauð hina ágætustu árásaraðstöðu. Við flýttum okkur allt hvað 
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af tók niður í kjallara okkar og tókum með okkur nokkra vini, sem áttu of langt 
heim. Og aðeins tíu mínútum síðar mátti nánast svo að orði kveða, að djöfullinn 
losnaði úr fjötrum.

Í fjarska kváðu drunurnar látlaust við og nokkrum sekúndum síðar ægileg 
spreng ing, sem sýndi, að stórskotaárásin var hafin af fullum krafti. Annað veifið 
urðu sprengingarnar svo ofboðslegar, að við vissum, að sprengikúlurnar hlutu að 
hafa komið niður rétt hjá okkur. Múrar hrundu allt í kring, og steinrykið fyllti 
kjall arann, þar sem við hírðumst. Það var svalt í kjallaranum og þröngt og fátt sæta 
nema gólfið. Í áfallandi rökkrinu varð eitthvað geigvænlegt og ógnandi við þessar 
ægi legu sprengingar.

Skotdrunur og sprengingar, látlaust. Ég skreið á hnjánum út að suðurhlið kjall-
ar ans og gægðist út. Ofboðslegt eldskin flögraði um stóra hluta af borginni. Það var 
aug ljóst, að heil borgarhverfi stóðu þegar í ljósum loga.

Þá nótt kom engu af okkur dúr á auga. Skothríðinni linnti ekki fyrr en undir 
morgun. Þá komu nokkrir af nágrönnum okkar og sögðu okkur síðustu fréttir. 
Stórir hlutar af Tartu höfðu verið skotnir í bál og brand. Rauðu skemmdarvargarnir, 
sem Rússar höfðu skilið eftir, höfðu komið fyrir olíu- og bensínsprengjum í fjölda 
húsa og slöngvað þeim inn um glugga á húsum, hvar sem þeir voru á ferð. Rússar 
höfðu eftir föngum eyðilagt slökkvitæki, áður en þeir fóru, og handtekið þá, sem til 
náðist, af slökkviliðsmönnum. Allan daginn geisaði eldurinn hamslaus í borginni 
og jók meðal annars á óþolandi hitann.

Fjórar sprengikúlur höfðu komið niður á götuna í nágrenni okkar, þar sem 
mann fjöldinn hafði verið. En þá voru allir farnir. Hins vegar hlutu Rússar að hafa 
ennþá njósnara á hverju strái. Hvað eftir annað tókst þeim að skjóta sprengikúlum 
á björgunarsveitir okkar, sem einnig lágu undir sífelldri skothríð frá leyniskyttum. 
Fjöldi skemmdarvarga hafði verið gripinn í görðum að húsabaki og alls konar skúma-
skotum. Það var stórhættulegt að vera á ferli, því að launmorðingjar kommúnista 
voru hvarvetna í kvistherbergjum og kirkjuturnum og skutu á vegfarendur.

Smátt og smátt tóku þýskar hersveitir að koma á vettvang. Fyrst voru það að eins 
nokkrir liðsforingjar og aðstoðarmenn þeirra, og áttu þeir að gegna herstjórnar-
störfum í Tartu, er fram í sækti. Þeir tóku sér þegar aðsetur í besta og glæsilegasta 
hlutanum af aðalbyggingu háskólans.

Á hæla þeim kom stórskotalið og nokkrir skriðdrekar. Þýskar flugvélar tóku 
nú smátt og smátt að koma, fóru sér ekki óðslega, en byrjuðu að hnita hringa yfir 
höfuðstöðvum Rússa. En Rússar héldu uppi stórskotahríð á Tartu dag og nótt. 
Þeim tókst með dularfullum hætti að spúa sprengikúlum sínum á alla viðkvæmustu 
staði borgarinnar. Loks kom þar, að nálega öll Tartu-borg stóð í ljósum loga. Hús 
eftir hús, hverfi eftir hverfi varð logunum að bráð, og alltaf hittu sprengikúlur Rússa 
hverfi, þar sem eldur hafði ekki komið upp áður. Skýringin fékkst síðar. Njósnarar 
kommúnista leiðbeindu okkar megin frá, og forustumenn eyðileggingarsveitanna 
höfðu bæði morse-tæki og skammbyssublossa til að leiðbeina fjandmönnum okkar. 
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Dag nokkurn var kerlingarnorn úr valkyrjuflokki kommúnista tekin höndum. Í 
vösum hennar fannst landabréf með nákvæmlega mörkuðum þeim stöðum í borg-
inni, sem þann dag höfðu verið lagðir í rúst með stórskotahríð. Sonur gömlu kon-
unnar, sem áður hafði verið hegningarfangi, en nú kappsamur rauðliði, og bjó í 
þorpi nokkra kílómetra utan við borgina, hafði unnið móður sína til þess að ljá sig 
til þessara svikræða. Sjálfum var honum sitt dýrmæta kommúnistalíf of heilagt til 
þess að leggja sig í háskann.

Þegar áður en orrustan um Tartu hófst, höfðu flestir íbúanna fyllt öll vatnsílát, 
frá mjólkurflöskum upp í baðker, með drykkjarvatni. Það var mjög hyggilegt, því 
að fyrirvaralaust brast alla vatnstilfærslu til borgarinnar. Þaðan af var ekki vatn að fá 
nema úr nokkrum brunnum, en það hrökk smátt, þar sem borgin öll var í ljósum 
logum.

Á meðan ég húkti þarna í kjallaranum, reyndi ég öðru hverju að hafa ofan 
af fyrir mér með því að lesa. Ein af bókunum, sem ég hafði haft með mér, var 
bæklingur Andrés Gides: Heimkominn frá Rússlandi. Og mér varð á að hugsa: Af 
hve undursamlegri glöggskyggni hefur þessum franska manni tækist að skynja og 
gera grein fyrir því í einu þunnu bókarkorni, hver er kjarninn og innsti leyndar-
dóm urinn í stjórnarfari bolsévíka.

Í húsi, sem stóð skammt frá húsi okkar, hafði njósnurum Þjóðverja tekist að 
hafa upp á leynilegri sendistöð í þjónustu Rússa. Í kjallara hússins hafði fjöldi 
fólks leitað skjóls undan stórskotahríðinni. Á meðan þetta fólk sat grunlaust niðri 
í kjallaranum og beið eftir, að eitthvert lát yrði á sprengingunum, höfðu Þjóðverjar 
kveikt í húsinu, því að þeir höfðu ekki önnur úrræði til þess að stöðva hina rússnesku 
njósn ara. Þegar Þjóðverjar uppgötvuðu fólkið í kjallaranum, skipuðu þeir því út á 
götu og skildu þar sundur annars vegar konur og eldri menn, hins vegar karlmenn.

Voru þeir umsvifalaust skotnir niður. Tveir af þeim voru bræður konu, sem ég 
þekki, alkunnugs slaghörpuleikara. Einn bróður höfðu Rússar flutt þrælaflutningi 
úr landi, annar hafði orðið að flýja land til að sleppa úr klóm NKVD. Úr húsi 
okkar sáum við eldslogana teygjast upp bak við trjágarð nágrannans, en við höfðum 
ekki grun um, að þar væru að brenna til ösku lík fjölda saklausra Eistlendinga. 
Þjóðverjar voru mjög skjótir að kveða upp dóma sína. Útlendar hernaðarþjóðir, og 
þó einkum þær, sem stjórnað er af einræði, taka mjög lítið tillit til fólksins í þeim 
löndum, sem þær leggja undir sig.

Þýska leynilögreglan hafði þegar hafið starfsemi sína. Hún rannsakaði hverja 
götuna á fætur annarri, hús úr húsi, í leit að kommúnistum og gyðingum. Það var 
erfiðara að ganga úr skugga um það, hverjir væru kommúnistar, og sluppu þeir því 
allmargir, en ekki gat heitið, að nokkur maður af gyðingunum slyppi. Leitarúthlaup 
voru gerð í öllum loftvarnabyrgjum og hvar sem vænta mátti, að gyðingur fyndist. 
Sérhver maður, sem ekki var „arískur“ á svip og andlitsfall, var dreginn út og færður 
í gömlu húsakynni NKVD við Pepleri-götuna, þar sem klefar hinna dauðadæmdu 
tóku brátt að fyllast á ný. Ný ógnarstjórn tók þar við, sem annarri lauk.
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Það höfðu liðið tíu dagar síðan fyrsta stórskotahríðin hófst. En þá var taugum konu 
minnar nóg boðið. Hún þoldi ekki lengur sífellt svefnleysi. Sjúkrahús tengdaföður 
míns hafði áður verið flutt til smábæjarins Elva suður í landi. Við ákváðum nú, að 
hún skyldi reyna að fara þangað og vera hjá föður sínum. Það var ákveðið, að hún 
skyldi fara með vörubíl, sem átti að aka þangað nokkrum hjúkrunarkonum. Þar 
sem við gerðum ráð fyrir, að bíllinn kæmi til sjúkrahússbyggingarinnar í Tartu, 
fórum við þangað. Við urðum látlaust að leita skjóls í göngum og kjöllurum vegna 
sprengju brota. Og við máttum síðan bíða tuttugu og fjórar klukkustundir, þangað 
til bíllinn kom. Nálega allan þann tíma hömuðust rússnesku fallbyssurnar og 
stöðvuðu alla umferð. Og það hafði varla liðið hálftími frá því, að bíllinn komst af 
stað, þangað til þessi helvíski ófögnuður braust út á ný.

Þúsundir manna höfðu um þessar mundið komið sér út úr borginni, svo að 
hún var eyðileg og fáförult um götur hennar. En leyniskyttur voru þó alltaf á 
ferðinni og skutu niður hvern þann, er þeir fengu færi á. Særðir menn og deyjandi, 
ekki síst gamlir menn og konur, sem ekki voru eins fljót á fæti og yngra fólkið, 
hittust iðulega fyrir á götum og torgum. Og allan tímann geisuðu stórbrunar 
báðum megin fljótsins. Öðru hverju voru handteknar eyðingarsveitir reknar eftir 
götunum undir gæslu þýskra hermanna. Þær voru á leiðinni til dóms og aftöku. 
Flestir af þeim voru hryggileg sjón: Afvegaleiddir, ruddalegir, óhreinir menn, sum ir 
skuggalegir og þungbúnir, aðrir með vonleysisörvæntingu í svipnum, og enn aðrir, 
sem virtust vera bornir uppi af innra ofstæki og horfðu ógnandi á þá, sem þeir 
mættu. Í hópi þessara manna voru nokkrar konur. Þær litu út fyrir að vera enn  
ofstækisfyllri en karlmennirnir. Ég man sérstaklega eftir einni, ungri, hárri, grann-
vaxinni. Hún var klædd rifnum kakifötum, og gulir lokkar hennar flögruðu undan 
rytjulegri sauðskinnshúfu. Hún horfði í kringum sig með einhverri villtri ögrun í 
svipnum. Hún hlýtur að hafa trúað því, að það fælist einhver mikil hugsjón í hinu 
villimannlega eyðileggingarstarfi.

Síðan tóku þagnirnar á milli sprenginganna að verða lengri. Fjöldi þýskra 
flug véla hafði komið, og það fréttist, að meginher Rússa hefði hörfað lengra til 
norðurs. Við bæinn Tonna hafði rússnesk herdeild orðið fyrir óvæntri árás þýskra 
sprengjuflugvéla og nálega verið að engu gerð. Yfir 10.000 Rússar féllu eða særðust. 
Það var því svo að sjá sem flóðbylgja styrjaldarinnar mundi æða fram hjá okkur.

Eigi að síður var stórskotahríð Rússa jafnáköf í hvert sinn og hún hófst á ný. Og 
leyniskyttur Rússa voru hvarvetna á ferli. Bæjarhverfi eftir bæjarhverfi urðu log un-
um að bráð. Á hverri nóttu glóði himinninn rauðlitaður yfir hinni alelda borg. Ég 
var nú orðinn svo vanur hinni áköfu stórskotahríð, að hún var nú hætt að standa 
mér fyrir svefni. Það hafði hún reyndar aldrei gert að marki nema fyrstu næturnar. 
Ég var svo glaður yfir því að þurfa ekki lengur að óttast NKVD, og ég hafði ennþá 
ekki lært að óttast Gestapo.

Einn morgun kom nágranni okkar þjótandi inn í loftvarnaskýlið og skýrði frá 
því, að Rússar hefðu endanlega hörfað frá nyrðra fljótsbakkanum. Orrustunni um 
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Tartu var lokið og hafði staðið yfir í nákvæmlega fjórtán daga. Það var þegar byrjað 
á að koma upp bráðabirgðabrú yfir fljótið, og fólk streymdi aftur til bæjarins úr 
öllum áttum. Þessa stundina virtist því svo sem við hefðum ekkert að óttast.

Næstu nótt kom mér ekki dúr á auga. Hin óvenjulega kyrrð orkaði á mann eins 
og einhver truflun. Auk þess var það svo undarlegt að eiga nú að sofa í sínu eigin 
rúmi, í fyrsta sinn eftir að þrælaflutningarnir byrjuðu. Það varð að taka sinn tíma 
að venja sig á það. Nýtt tímabil í lífi okkar — og borgarinnar — var hafið.

V.

Nú fyrst varð það auðið að gera sér grein fyrir því, hvert afhroð bærinn hafði beðið. 
Þrisvar á síðari öldum hafði Tartu verið brennd til grunna, þar af í tvö skipti af 
Rússum. Af öllum miðaldabyggingum bæjarins hafði aðeins Jóhannesarkirkjan 
sloppið og rústirnar af hinni merkilegu dómkirkju, er hér hafði forðum verið. Á 
þeim rústum var háskólabókasafnið síðar reist. Eftir eina af þessum morðbrennum 
var aðeins eitt hús uppistandandi auk gömlu kirkjunnar. Íbúarnir voru fluttir sem 
þrælar til Rússlands. Nú höfðu Rússar ennþá einu sinni lagt hönd sína á Tartu, og 
verks ummerkin voru ægileg.

Ef farið var upp á háaloft í háskólabókasafninu, sem sloppið hafði við eyði legg-
ingu, mátti fá ágæta útsýn yfir borgina. Kom þá í ljós — og mátti kall ast krafta-
verki líkast —, að sloppið hafði svæði, sem var um það bil hálfur fer kíló metri að 
flatar máli, takmarkað á eina hlið af hinu fagra, breiða fljóti, á aðra af háskóla bygg-
ingunum og þriðju af Grasafræðigarðinum og á fjórðu af ráðhúsi borgarinnar og 
tilheyrandi byggingum. En þegar þessu sleppti, sá ekki annað en auðn og bruna-
rústir. Hvert einasta hús var skemmt eða þá ekki annað en dyngja af rústum. 
Einkum var það augljóst, ef horft var til hægri, að rústirnar voru margfalt fleiri 
en húsin, sem uppi stóðu. Hinum megin glampandi fljótsins var örðugt að koma 
auga á nokkra byggingu, sem uppi stæði. Báðar brýrnar höfðu verið sprengdar í loft 
upp. Í næstu grennd var ekkert hús svo vel varðveitt, að það gæti veitt skjól fyrir 
regnskúr. Hvergi mætti auganu annað en rjúkandi rústir. Aðeins reykháfar húsanna 
stóðu upp úr þessu hafi eyðileggingarinnar. Lengst til vinstri bar ömurlegar rústir 
Jóhannesarkirkju við himin. Lengra í burtu sást Lúðvíks 14. slotið, þar sem 
þjóðminjasafn okkar var nú geymt. En af öllum byggingum landbúnaðarháskólans, 
sem einu sinni var hinn stærsti og besti í öllu Rússaveldi, stóð aðeins ein uppi.

Fyrst í stað gat maður naumast varist þeirri hugmynd, að borgin væri öll 
eyðilögð. Í raun og sannleika var ástandið ekki svo hörmulegt. Í miðborginni, 
glæsi legasta bæjarhlutanum, gátu menn að vísu ekki gengið svo í fimm mínútur 
að rekast ekki á langar rústir húsa, þar sem enn kraumaði í glæðunum. Og hvergi 
í öðrum borgarhlutum varð langt farið án þess að mæta á vegi sínum stórkostlegri 
eyði leggingu. Algengast var, að heil hverfi húsa, tíu, tuttugu, þrjátíu hús saman, 
lægju í rústum. Hinir rússnesku brennuvargar höfðu unnið verk sitt dyggilega, 
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ásamt stórskotaliðinu. Hið fagra, þurra miðsumarveður með stinningsgolu hafði 
einnig auðveldað þeim starfann. Skemmdarverk á slökkvitækjum og vatnsleiðslum 
höfðu og gert sitt til að torvelda björgunarstarfið. Síðar komu slökkvisveitir úr 
nágrenninu til hjálpar, en ekki heldur þeim var auðið að vinna hið ómögulega. 

Stundum hafði merkileg tilviljun skipt sköpum manna og verðmæta. Í byggingu 
einni átti Franska stofnunin merkilegt bókasafn á neðstu hæð. Á næstu hæð fyrir 
ofan var einnig merkilegt bókasafn og málverkasafn í einkaeign. Í hinum helmingi 
hússins voru íbúðir og fjöldi fólks. Nú gereyðilagðist nákvæmlega sá hluti hússins, 
sem söfnin voru í, en hinn slapp. Sægur annarra dýrmætra safna og listaverka varð 
eldinum að bráð. Hálfbrunnin bókablöð, sem borist höfðu með vindinum, fund-
ust síðar í Palamuse, sextíu kílómetra í burtu. Byggingar guðfræðideildarinnar 
skemmd ust mjög og Lúthersakademían, Mellin-sjúkrahúsið, stórar bókhlöður, 
fimmtíu verksmiðjur, og þannig mætti lengi telja.

Að svo mikið bjargaðist af dýrmætustu byggingum Tartu, söfnum og leikhúsum, 
var algerlega íbúunum að þakka. Án þess að skeyta hið minnsta um þá hættu, 
sem vofði yfir þeirra eigin heimilum, hópuðust dugandi borgarar saman til þess 
að bjarga þjóðarverðmætunum, sem eigi hefði verið auðið að bæta. Margir höfðu 
farist við björgunarstarfið. Alveg sérstaklega fékk á okkur dauði Rúdólfs Laanes, 
sem var ungur vísindamaður, fluggáfaður og líklegur til að verða hinn mesti af-
reks  maður á sviði fornmála. Hann fékk sprengjubrot á gagnauga og var þegar ör-
endur. Brennuvargarnir höfðu víða komið fyrir tímasprengjum. Margar af þeim 
voru fluttar í burtu og gerðar óvirkar með mikilli lífshættu, þar á meðal ein úr aðal-
byggingu háskólans. Mörgum iðjuverum á syðri fljótsbakkanum björguðu verka-
mennirnir með áræði og harðfengi.

Eigi að síður var viðurstyggð eyðileggingarinnar skelfileg, og það hefði ekki 
staðið steinn yfir steini í allri borginni, ef kommúnistar hefðu fengið tækifæri til að 
koma fram ætlunum sínum og fólkið ekki tekið í taumana. Eins og nú stóðu sakir, 
hafði samt sem áður uppbyggingarstarf meira en heillar kynslóðar verið jafnað við 
jörðu á fjórtán dögum. Ívan grimmi og Pétur mikli höfðu fengið verðuga eftirmenn 
í nýju húsbændunum í Kreml.

Fyrst eftir að stórskotahríðinni lauk, varð okkur ljóst, að úrslitin hefðu getað 
orðið okkur miklu verri en þau urðu. Fram á síðustu stund voru Rússar miklu 
liðsterkari en Þjóðverjar, sem alltaf höfðu blekkt óvini sína stórkostlega með því 
að látast vera öflugri en þeir okkar. Þeir höfðu teflt fram mjög óverulegum liðstyrk 
og verið við því búnir, hvenær sem var, að hörfa, ef Rússar hefðu sýnt af sér það 
hug rekki að gera einarðlega gagnárás. Þjóðverjar hefðu þá ekki beðið neitt teljandi 
tjón, en hins vegar ofurselt borgarana hamslausu hefndaræði hinna austrænu skara. 
En Rússar höfðu þegar frá byrjun verið lamaðir af ótta, og þess vegna hafði hinni 
þrjósku fullu andstöðu þjóðvarnarmanna okkar tekist að halda þeim í skefjum. 
Þrátt fyrir það að þeir voru margfalt færri en Rússar og enda þótt Þjóðverjar færðust 
eindregið undan að styrkja þá með vopnum, höfðu þeir hrundið hverri árás Rússa 
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á fætur annarri. Þeir voru tæplega 1.000 manns, en hafði þó tekist að halda meira 
en 10 kílómetra langri víglínu gegn mörgum rússneskum herdeildum. En óttinn 
hafði áreiðanlega mjög dregið þrek úr ráðstjórnarhernum.

Annars staðar í landinu höfðu Rússar sýnt af sér meiri röggsemi. Í Vestur-
Eistlandi hafði þjóðvarnarliðum tekist að brjótast í gegnum víglínu Rússa og sækja 
all marga kílómetra fram, en rauðliðar hröktu þá aftur til baka. Þeim hafði aukist 
hugur, þegar þeim varð ljóst, að óvinirnir höfðu í rauninni sáralítinn liðsstyrk. Á 
leiðinni gættu þeir þess vandlega að drepa niður hvern almennan borgara, sem varð 
á vegi þeirra. Einkum var fjöldi drepinna borgara geigvænlegur í Pöltsama, sem 
hinir andstæðu herir tóku og misstu á víxl nokkrum sinnum.

Þjóðverjar vissu, að undanhaldsleiðin til Lenínsgarðs hafði verið rofin fyrir Rúss-
um, og kærðu sig því ekkert um að leggja lið sitt í hættu að þarflausu. Þess í stað 
létu þeir rólegir Eistlendingum blæða út. Þrátt fyrir það að hermenn okkar urðu 
að berjast hjálparlausir við ofureflið, unnu þeir margt afreksverkið. Algerlega um-
kringdir af Rússum héldu þeir lengi mýraflæmunum við Juuru og Mahtra og víðar.

Eina hjálpin, sem þeim barst, voru nokkrir samlandar okkar, sem komu frá 
Finn landi til að berjast með þeim.

Á meðan þessu fór fram luku Rússar af miklum þrælaflutningum úr norðurhlutum 
landsins. Hér um bil 40.000 manns var rekið til Tallinn og sett á skipsfjöl og flutt 
til Lenínsgarðs og síðan þaðan lengra inn í Rússland. Auk þess færðust aftökur í 
algleyming, og eyðingarsveitirnar héldu af kappi áfram sínu viðbjóðslega starfi. Þær 
pyndingar, sem fórnardýrin urðu að þola af böðlum sínum, ekki síst konur, eru 
þess eðlis, að þeim verður ekki með orðum lýst. Það var engan veginn hið versta, að 
stungin væru augun úr mönnum, áður en þeir fengu skammbyssuskot í hnakkann. 
Ef til vill var það ennþá verra að fá augnalok sín fest upp með nálum og ofsasterku 
ljósi beint inn í augun klukkustundum saman, eins og gert var við nokkra fanga í 
nánd við Paide. Eða vera flegnir á höndum og fótum. Það kölluðu bolsévíkar „að 
taka mál af hönskum og sokkum“. Þannig murkuðu þeir lífið úr frú Ellerbusch í 
Kuressaari. Auk þess höfðu þeir skorið af henni brjóst á hinn viðbjóðslegasta hátt.

Í Kuressaari-höll voru fjöldamorðin frá Tartu endurtekin í ennþá stærri stíl og 
með ennþá villimannlegri grimmd. Í mörgum tilvikum var fólkið aðeins sært eða 
slasað og síðan grafið lifandi. Böðlarnir í pyndingarklefunum þýsk-baltnesku á 
mið öldum höfðu fundið ofjarla sína og meistara. Í Tallinn hafði NKVD ærið að 
starfa og beitti óspart grimmdinni, því að þangað voru reknir stærri og stærri skarar 
af Eistlendingum hvaðanæva að. Þá var og hver byggðin af annarri skipulega lögð í 
auðn. Reyksvartir brunamúrar og reykháfarnir voru sums staðar eini vitnisburður 
þess, hvar hefðu verið blómlegar mannabyggðir. Þess háttar eyðileggingu mátti 
hvar vetna líta á leiðinni frá Tartu til Tallinn. Ég sá það sjálfur eigin augum.

Þar sem svo var að þjóðinni búið, jókst tala þjóðvarnarmanna í norðurhluta 
landsins hröðum skrefum af flóttamönnum. Og þeir börðust eins og óðir menn. 
Þegar Þjóðverjar tóku síðan rögg á sig í síðari hluta ágústmánaðar og hófu sókn til 
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Tall inn, bugaðist mótstaða Rússa skyndilega. Á æðisgengnum flótta sínum fengu 
Rússar aldrei tækifæri til að gereyða Tallinn, eins og þeir höfðu ætlað sér. Eftir að 
þeir höfðu í snatri rænt og brennt til kaldra kola nokkrar af stærstu verksmiðjunum 
og gert þau spjöll í höfninni, sem þeir gátu komið við, æddu þeir um borð í skip 
sín og flúðu, áður en Þjóðverjar voru komnir inn í úthverfi borgarinnar auk heldur 
lengra. Þeir tóku með sér eins marga fanga og þeim var unnt, en gátu ekki komið í 
veg fyrir það vegna sífelldra loftárása Þjóðverja, að sum fangaskip sluppu og sneru 
til sama lands.

Með því höfðu Rússar yfirgefið Norður-Eistland, en það leið nokkur tími, 
þangað til þeir yfirgáfu eyjarnar. 21. október unnu Þjóðverjar af þeim Dagey og 
töldu sig þá hafa náð landinu öllu í sínar hendur, þó að Rússar væru enn á nokkr um 
eyjum. Ein af þeim, hin ramvíggirta Osmussaari, stóðst ennþá í sex vikur. 6. des-
ember sáu þó Rússar sér þann kost vænstan að yfirgefa eyna, en drápu áður hvert 
eist neskt mannsbarn á henni, að tveim undanteknum.

Nýtt skuggalegt tímabil hófst. Í stað hamars og sigðar kom ekki eistneski þjóð-
fáninn, heldur annar rauður fáni með hakakrossinn að einkenni. 
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Þjóðverjar 

I.

Fyrstu kynni mín af ósviknum nasista urðu á meðan stórskotahríðin á Tartu var hvað 
allra grimmust. Eitt sinn, er lát varð á um stund, brá ég mér til þess að heilsa upp á 
gamla vinkonu okkar, er bjó skammt frá, og vita, hvernig henni liði. Þegar ég kom 
inn í anddyrið, uppgötvaði ég þar svarta, þýska hermannahúfu. Það var of seint að 
snúa við, svo að mér var ekki annars kostur en að ganga inn í dagstofuna, og gerði 
ég það, en þó hikandi. Þegar ég gekk inn, stóð samstundis á fætur ungur maður 
í einkennisbúningi þýskra vélaliðssveita, heilsaði í hermannastellingum og kynnti 
sig sem Schultze eða eitthvað í þá átt. Hann var sólbrenndur og fjaðurmagnaður 
í hreyfingum, með óvanalega ljóst hár. Hann leit engan veginn óþekkilega út, 
og þó báru andlitsdrættirnir með einhverjum hætti vitni um ruddaskap. Hann 
hafði varla sest, er hann tók aftur að tjá húsfreyjunni þau trúnaðarmál, sem hann 
hafði auðsýnilega verið að ræða, er ég kom inn. Hann talaði um konu sína og 
höggmyndavinnustofu sína í Danzig og þá von sína að mega hverfa þangað, þegar 
glæsilegur sigur hefði unnist í hinni miklu styrjöld. Síðan varð honum það á af 
hendingu að nefna gyðinga, og skyndilega breyttist öll framkoma hans. Hann varð 
æstur og hatursfullur.

„Hvenær sem ég sé einhvern af því hyski, drep ég hann umsvifalaust!“ hrópaði 
hann með ofsa. 

„Og,“ bætti hann við í trúnaðarrómi, eins og hann væri í þann veginn að tjá 
okkur eitthvert leyndarmál, „það eru því miður til Eistlendingar, sem umgangast 
þetta úrkast. Mér þykir miður að þurfa að segja það, en fyrir þá gildir einnig aðeins 
eitt lögmál. Það verður að líta á þá sem smitaða og útrýma þeim.“

Hann talaði með einstakri velþóknun um þau morð á einstaklingum þessa bölv-
aða kynstofns, sem honum hefði auðnast að drýgja. Sú sjálfsréttlæting, sem birtist 
í þessu tali hans, var í sannleika viðbjóðsleg, og hann hlýtur að hafa ráðið af svip 
okkar, hvernig okkur gast að honum, því að rétt um leið og hann var að fara, sagði 
hann: „Já, er það ekki satt, við Þjóðverjar erum voðalegir? En trúið mér: Innst inni 
erum við allir góðir.“

Lamandi vitund um klaufsku, greinileg þörf á því að réttlæta sig, ruddaleg 
grimmd og sjúk tilfinningasemi, — allt kom þetta greinilega í ljós í þessum fyrsta, 
ósvikna nasista, sem ég hitti. Tilfinningasemin og ruddaskapurinn virtust vera sam-
ofin í þessari manngerð. Tilfinningasemin fékk þarna að bæta það upp, sem brast á 
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mannleika og drengskap. Það var nokkurs konar sjálfsblekking, sem margoft hafði 
einnig tekist að blekkja aðra.

Næsti nasisti, sem ég hitti, var herdómarinn. Eins og ég hef þegar getið, settist 
her stjórnin að í háskólabyggingunni, og þýski herrétturinn tók til umráða allmikið 
af húsrými bókasafns heimspekideildar. Þetta olli því, að ég kynntist dómaranum, 
dr. Koehler, atorkusömum, smávöxnum manni með nefklemmur, strítt hár og 
hinn sérkennilega, hnakkalausa þýska skalla. Hann var einarður á svip, en ekki 
óvin gjarnlegur. Eftir mikla baráttu tókst mér að fá hann til að samþykkja að láta sér 
nægja einn af sölum okkar, þann stærsta. Hann varð að lokum beinlínis vin gjarn-
legur. Ég rétti honum tóbakspunginn minn, til þess að hann fengi sér í pípu, og 
hann bauð mér vindil.

Síðan settist hann í stól, hagræddi sér og opnaði öryggisloka sálarinnar. Og nú 
fékk ég að heyra þær kátbroslegustu kenningar, sem ég hef nokkru sinni heyrt. Þær 
fjölluðu um heiður þýska kynstofnsins. Það kom í ljós, að Þjóðverjar og að ein hverju 
óverulegu leyti nánustu frændur þeirra meðal þjóðanna áttu heiðurinn af öllum 
uppfinningum og framförum mannkynsins. Gömlu rúnirnar sýndu greini lega, að 
Þjóðverjar voru upphafsmenn ritlistarinnar. Meira að segja Biblían var germönsk að 
uppruna, þó að síðar hefði hún verið „júðskuð“, eyðilögð af gyðingum. Allir hinir 
miklu andar mannkynsins: Jesús, Dante, Shakespeare, Rembrandt, Tolstoj, meira 
að segja Li Tai Po og Davíð konungur, hefðu verið Þjóðverjar til allrar líkamlegrar 
og andlegrar gerðar, þó að þeir væru það ekki að máli og þjóðerni. Það var ógerlegt 
að leggja á minnið nema örlítið brot af þessum reikulu fáviskuórum hans, sem 
fluttir voru fram með bunandi hraða af krafti og sannfæringu. Litli maðurinn í 
stólnum fyrir framan mig var orðinn að eldfjalli, sem gaus stórum, fjarstæðum orð-
um, án augnabliks hvíldar. Augu hans glóðu, hann brýndi röddina, og að lokum 
gat hann ekki setið kyrr, en æddi fram og aftur. Hann hafði orðið gripinn af „furor 
teutonicus“, hinu tevtónska æði.

Ég hafði áður lesið sitthvað um þessar kenningar, en engan veginn neitt tæmandi. 
Það var fáránleg lífsreynsla að hitta mann af holdi og blóði, sem trúði á þær og var 
gagnsnortinn af þeim. Allt var þetta hreina, ramma brjálæði, og þó var maðurinn, 
sem talaði, útskrifaður úr háskóla og að mörgu leyti siðmenntaður maður.

Eftirlætisiðja dr. Koehlers var að safna litprentunum frá 18. öld. Og hann komst 
yfir mikið af þeim hjá fornsölum okkar, sumpart með því að gera þær beinlínis upp-
tækar og sumpart með því að kaupa þær undir verði og neyta til þess stöðu sinnar 
sem herdómari. Þetta vald sitt notaði hann einnig til þess að komast yfir feikn af 
smjöri, sem hann seldi síðan á svartamarkaði Þjóðverja. Hann kunni og mætavel 
að hagnýta sér þann rétt sinn að gefa út bráðabirgðafrímerki fyrir innanhéraðspóst. 
Fá af þeim voru í rauninni notuð, en fjöldi af þeim var sendur til frímerkjasala í 
Þýska landi og kváðu hafa gengið fyrir hátt verð. Þessar fjáröflunaraðferðir hans 
vöktu mjög öfund stéttarbræðra hans, og nokkrum mánuðum síðar var hann 
fluttur annað.
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II.

Furðulega mikill hluti þýsku liðsforingjanna töldust vera menn, sem fengið hefðu 
hina ágætustu menntun og höfðu einhverjar listrænar tilhneigingar eða voru 
jafnvel listamenn á einhverju sviði. Þannig var til dæmis Koehler hinn snjallasti 
slag hörpuleikari, og sama máli gegndi um yfirhershöfðingjann von Gosebruch 
ofursta. Ég sá hann oft á gangi í göngum háskólans, hæglátan, roskinn mann, 
göfug mannlegan ásýndum, djúpt niðursokkinn í hugsanir sínar. Það var sagt, að 
hann væri slaghörpuleikari í allra fremstu röð og elskaði sígilda tónlist. Foringjarnir 
í herstjórninni höfðu þegar lagt undir sig bestu íbúðarhúsin í Tartu. Þeir höfðu 
tekið við þeim mörgum beint úr höndunum á NKVD-mönnunum og vitanlega 
byrjað á að láta hreinsa úr þeim allan þann furðulega asíuóhroða, sem í þau hafði 
safn ast á Rússatímabilinu. Úr þessum foringjabústöðum heyrðust frá morgni til 
kvölds óma sónötur, svítur og konsertar eftir Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, 
Händel, Brahms, Wagner, Schumann og Schubert. Stundum var jafnvel Sibelius 
leik inn og meira að segja Chopin og Tsjaíkovskíj. Allt gott, sem til var í þessum 
her skáu tónlistariðkendum, virtist hafa leitað sér tjáningar í tónlistarnautn þeirra. 
Eist land hefði orðið Paradís, ef unnt hefði verið að flytja eitthvað af fegurðardýrkun 
þeirra yfir á hið siðferðilega svið.

Reyndar komst ég að því síðar, að þessi frábæra ást á list gat ekki talist einkennandi 
fyrir þýska liðsforingja almennt. En einmitt þessi herstjórnardeild hafði verið ætluð 
einhverri enskri háskólaborg. Þegar ekkert varð síðan úr innrásinni í England, var 
hún send til frægasta lærdómssetursins í löndum þeim, er Rússar höfðu hernumið. 
Ég geri ráð fyrir, að þess hafi verið vænst, að við litum svo á, að okkur hefði verið 
mikill sómi sýndur.

Sérfræðingur herstjórnarinnar í ensku — og mjög fær maður í sinni grein — var 
beisklega vonsvikinn yfir því, að ekkert hafði orðið úr hinni hernaðarlegu skemmti-
för til Englands. Ég ætla að kalla hann prófessor Schmidt í stað þess að birta hið 
rétta nafn hans, því að þrátt fyrir galla sína var hann annar af tveimur heiðar legustu 
Þjóð verjunum, sem ég kynntist á hernámstímabili þeirra.

Herra Schmidt hafði þráð þá tíð, er hann gæti sökkt sér niður í Bodleian-bóka-
safnið eða háskólabókasafnið í Cambridge og bætt sér þannig upp harðrétti og 
áreynslu hernaðarlífsins. Tartu var engan veginn rétti staðurinn til þess að kanna 
forn ensk handrit. Þessi einkennisklæddi prófessor hafði mjög takmarkaðan áhuga 
á finnsk-úgrískum málfræðigátum. Hins vegar hafði sú skylda hans að vaka yfir 
leik konunum við Vanemuine-leikhúsið (og leikurunum) sínar þægilegu hliðar. Og 
prófessor Schmidt lagði sig allan fram um að rækja þetta örvandi hlutverk. En 
hann virtist ekki eiga þá lipurð og mælsku, sem afla kynni honum framgangs við 
kvenþjóðina — að því ógleymdu, að þjóðerni hans var honum þrándur í götu. Hin 
ágæta slagharpa, sem hann fann fyrir í íbúð þeirri, sem hann gerði upptæka sér til 
handa, kann að hafa huggað hann eitthvað í þessu mótlæti. En hann dreymdi alltaf 
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um Oxford og Cambridge og virtist alltaf gleyma, að viðtökur þær, sem hann hefði 
fengið þar, gátu ekki orðið mjög ástúðlegar.

„Við Þjóðverjar erum reglulegir villimenn!“ var hann vanur að segja harm-
þrung inn. Það fann hann alla leið inn í sína bajarísku bóndasál. Engin ensk mál-
fræði og ekki heldur sú frábæra kennsla í rómönskum málum, sem hann hafði 
hlotið hjá rómuðum kennara sínum, Karli Vossler við háskólann í München, hafði 
megnað að gera hann að liprum borgarbúa. Hann þjáðist af hinni arfgengu, þýsku 
minnimáttarkennd, sem honum fyrir sitt leyti hafði ekki tekist að snúa upp í hroka. 
Óljósir draumar hans um ágæti Þýskalands höfðu gert hann að hálf sann færðum 
Hitlerssinna, en hann var alltaf að reyna að bjarga einhverju af vits muna legu og 
siðferðilegu sjálfstæði sínu, þó að árangurinn væri smár. Hann var allur sundur-
tættur milli andstæðra kennda, hataði beinlínis gyðinga, en fordæmdi sam  tímis 
þá glæpamennsku, sem höfð var í frammi við þá. Hann barðist fyrir drottin valdi 
Þýska lands, en ofbauð hins vegar sú villimannlega grimmd, sem hann varð að horfa 
upp á. Hann þráði umgengni við annað fólk, en varð að viðurkenna með sorg, að 
gjá in, sem skildi hann og Eistlendinga, var óbrúanleg. Hann hafði fyrir mæli um 
að stjórna af fyllstu hörku, en notaði hvert tækifæri til þess að bjarga ein hverju af 
virð ingu sinni sem Þjóðverja.

Til þess að ná þessu takmarki gat Schmidt fundið upp á að gera hina furðulegustu 
hluti. Samtímis því, að Bretlandi var nú daglega úthúðað sem höfuðfjandmanni 
Þýska lands, birti hann í eistnesku blaði grein, þar sem hann varði einarðlega Breta-
samúð Eistlendinga. England hafði þó, hélt hann fram, hjálpað þeim til að öðlast 
stjórnar farslegt sjálfstæði, sem Þýskaland hefði ekki gert. Hann birti greinina um 
þær mundir, sem Þýskaland hafði gert það lýðum ljóst, að því mundi aldrei koma 
til hugar að viðurkenna sjálfstætt Eistland. Undarlegast var, að hann skyldi fá 
greinina birta — og ennþá undarlegra, að hann skyldi ekki sæta refsingu fyrir hana. 
Nema það hafi þá verið refsing, að sex, sjö mánuðum síðar var hann fluttur annað.

Ég kynntist Schmidt þann veg, að hann kom til að fá lánaðar bækur. Eins og allir 
þýskir foringjar var hann sólginn í að lesa bækur, sem bannað var að lesa í Þriðja 
rík inu — og nokkrum mánuðum síðar voru einnig bannaðar í Eistlandi. Við hitt-
umst aðeins tvisvar, þrisvar sinnum. En ég minnist hans alltaf sem sérkennilegs 
manns meðal þessara tónelsku villidýra.

En villimennskan í þessum tónlistarunnendum birtist brátt í öllum sínum við-
bjóðs l ega hrottaskap. Samtímis því, að kvöldunum var eytt yfir tónlist Wagners 
og Brahms — þegar þeim var þá ekki eytt yfir vodka og bjór — var dögunum 
eytt við uppkvaðningu dauðadóma og aftökur, tíu til tuttugu dauðadóma á dag. 
Með grimmd og nákvæmni gengu þeir að því að útrýma gyðingunum. Um 2.000 
gyðingar, sem var helmingur þeirra gyðinga, sem til voru í landinu, höfðu látið 
undir höfuð leggjast að koma sér úr landi, áður en Þjóðverjar komu. Þeir töldu 
sér trú um, að þeir væru svo lítils háttar einstaklingar, að um þá mundi ekki verða 
fengist. Þeir hefðu ekkert að óttast. Þetta voru mest rosknir menn ásamt konum 
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sínum, börnum og barnabörnum. Þessir menn höfðu allir fest rætur í landi okkar 
og elskuðu það innilega. Einn af þeim var dável efnaður kaupmaður, er ég hafði 
einu sinni búið hjá sem ungur stúdent. Honum hafði verið hrottalega misþyrmt af 
NKVD, en hafði þó ekki látið kúgast til að verða erindreki þeirra. Hann varð kyrr 
í Eistlandi með öllum sínum mörgu afkomendum í þeirri trú, að honum og þeim 
myndi einhvern veginn flotast af. Gamall úrsmiður, Jakobsen að nafni, reglulegur 
heiðurs maður, sem við höfðum skipt við í mörg ár, færðist undan að fara að ráðum 
tengda föður míns og flýja land. — „Hver er ég,“ sagði hann og hristi höfuðið, „að 
Þjóð verjar fari að fást neitt um mig, gamlan karlskrögginn?“ Prófessorinn í gyð-
inga  fræðum, dr. Gulkowitsch, áður kennari við háskólann í Leipzig og hefði því átt 
að vera kunnur þýskum hugsunarhætti, ákvað einnig að hætta á að vera kyrr. Fyrr-
ver andi lektor í tékknesku, dr. Leopold Silberstein, sem áður hafði orðið að flýja 
tvö lönd áður en hann fyndi griðastað í Eistlandi, tók sama ráð. Fjöldi annarra kaus 
heldur að vera kyrr en að farast fyrir villimennskuæði nágrannans í austri.

En þeir urðu allir fyrir ógnþrungnum vonbrigðum. Tæpum hálfum mánuði eftir 
að Þjóðverjar komu til Tartu, var ekki einn einasti af þeim, sem ekki var kominn í 
fangelsi. Þeir voru allir komnir niður í hinar skuggalegu pyndingarhvelfingar hins 
fyrra NKVD-fangelsis. Og fáum vikum síðar var enginn þeirra í tölu lifenda. Þeir 
voru látnir klæða sig úr hverri flík — og síðan skotnir niður. Eftir nokkrar vikur 
fóru konur þeirra og börn sömu leiðina, eftir að þeim hafði verið þrælað út um 
skeið sem ræstingarkonum og götusópurum. Eistlendingar, sem voru í sömu fanga-
búðum, sáu þeim ekið í burt í hópum á vögnum, sem aðeins voru notaðir handa 
þeim, sem átti að drepa.

Gestapomenn hældu sér opinberlega af því, hvernig þeir hefðu gert út af við lítil 
Gyðinga börn með því að taka þau hátt á loft og slöngva þeim síðan frá sér, svo að 
þau höfuðkúpubrotnuðu.

Þýskættuð kona, frú Mirwitz, hafði verið gift gyðingi, sem þegar var búið að 
myrða. Hún bjó nú með sonum sínum í húsinu, sem hún hafði einu sinni átt sjálf. 
Einn dag komu nasistaböðlarnir til að sækja drengina hennar. Þegar allar bænir 
hennar um grið fyrir þá voru að engu hafðar, bað hún um að verða sjálf færð á brott 
ásamt þeim. Það var látið eftir, og hún var skotin ásamt þeim.

Ráðstjórnarerindrekar og njósnarar gerðu sér ennfremur allt far um að koma á 
fram færi lognum ákærum og komu þannig mörgum í dauða. Og margur saklaus 
Eist  lendingur mátti láta lífið að hvötum hins fámenna nasistahóps, sem gekk 
undir nafninu „Vaps“. Hópur þessi eða samtök höfðu verið bönnuð á tímum Päts 
forseta, en margir félaganna flúið til Þýskalands. Nú voru þeir aftur komnir sigri 
hrós  andi og mjög stoltir af að mega starfa sem kvislingar og föðurlandssvikarar. 
Einn af þeim, sem var liðsmaður Gestapo, hrópaði, er hann heyrði, að hinn mikli, 
frjáls  lyndi stjórnmálaforingi, Jaan Tõnisson, hefði verið fluttur þrælaflutningi til 
Síberíu: „Því fór nú betur! Þá hafa Rússar tekið af okkur það ómakið.“

Af enn meiri nákvæmni en Rússar höfðu tíðkað tóku Þjóðverjar höndum alla, 
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sem þeir kölluðu vinstri menn, heiðarlega lýðræðissinna, sem hötuðu hvers konar 
einræði.

Þetta var hinn ógnþrungi veruleiki, sem fólst á bak við alla þá dáfögru tónlist, sem 
flæddi út um gluggana, þar sem hinir einkennisklæddu þýsku fegurðardýrkendur 
bjuggu.

III.

Einstaka blaktandi logi mannlegra tilfinninga skein öðru hvoru í þessu myrkri 
mannlegrar grimmdar. Það mátti skynja einstaka vott þýskrar menningar af hinu 
gamla góða tagi ásamt hinum blessunarríku áhrifum hennar á skapgerðina. Jafnvel 
átta ára Hitlersstjórn hafði ekki megnað að afmá hana með öllu. Þýska „þjálfunin“ 
var ennþá ekki orðin eins altæk og hin rússneska, sem hafði fengið slíkan úrvals 
efnivið í byrjun í öllum hinum ólæsa múg rússneska ríkisins. Auk þess hafði hún 
haft helmingi lengri tíma fyrir sér en sú þýska. Svo framarlega sem maður var ekki 
gyðingur — en þá var hann glataður án nokkurrar vonar — fannst öðru hvoru ráð 
til þess að umflýja hina þýsku „réttvísi“ með samþykki Þjóðverja sjálfra eða jafnvel 
með hjálp þeirra. Það bar við, að hafa mátti áhrif á Þjóðverja í miskunnarátt, 
ekki síst ef hann var frá Suður-Þýskalandi eða Austurríki. Framar öllum öðrum 
gátu konur gert sér von um að hræra hjörtu þýskra liðsforingja, ef þær voru nógu 
einbeittar og kunnu að halda á máli sínu. Einkum virtust Þjóðverjar eiga örðugt 
með að standast röksemdir táranna. Ég þekkti þó nokkur dæmi þess.

Nõmmik hét maður, forstjóri Pallas-listaskólans, sem fremstur var í sinni röð 
í Eistlandi. Á meðan Rússar voru í landinu, hafði hann verið þvingaður til að 
skrifa undir einhver ummæli, sem kommúnistar töldu sér feng í, og gerði það ein-
göngu til að bjarga skólanum frá eyðileggingu og kennurunum frá ofsóknum og 
dauða. Nõmmik var síðan tekinn höndum af Þjóðverjum og dæmdur til dauða. 
Pró fessorinn í listasögu við háskólann og fleiri háskólakennarar fóru fram á, að 
refsingin yrði milduð, en var brotalaust skýrt frá því, að málið væri augljóst og 
ekkert að gera. Það var aðstoðarmaður yfirhershöfðingjans, sem um málið fjallaði. 
Kona Nõmmiks fór þá á fund foringjans og höfðaði rakleitt til hans betra manns og 
dreng skapar. Hún talaði þýsku ágætlega og skýrði skorinort alla málavöxtu. Maður 
hennar var látinn laus skilmálalaust.

En hvernig sem ástæður breyttust og hvernig sem foringinn æddi og hamaðist í 
útvarpinu, þá máttu menn vera vissir um eitt: Gestapo í Eistlandi tók menn nálega 
aldrei fasta að nóttunni. Þangað til klukkan sex, sjö eða jafnvel átta á morgnana 
gátu menn jafnan talið sig örugga og sofið í friði. Og svefninn var lífsnauðsyn, ef 
taugar vorar áttu ekki algerlega að bila.

Okkur var einnig mikils virði hinn rótgróni fjandskapur milli Gestapo og hers-
ins. Herinn var jafnan mannúðlegri og varðveitti alltaf eitthvað af sínu gamla 
sjálf stæði. En hann bar hreina — oft dálítið óttablandna — fyrirlitningu fyrir 
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leynilögreglunni og flokksbroddunum. Þar giltu aðeins örfáar undantekningar, til 
dæmis Göring og Hitler sjálfur. Þetta var að nokkru leyti dregið af beiskju hersins 
yfir því að vera raunverulega settur á lægra þrep, eftir að hann hafði kynslóð eftir 
kynslóð skipað efsta sætið. Yfirforingi hersins leit á sjálfan sig sem langt hafinn yfir 
Gestapo-foringjann og var himinlifandi, hvenær sem hann gat gert honum eitthvað 
til skapraunar. Jafnvel undirforingjar settu sig sjaldan úr færi að sýna óbeit sína á 
Gestapo. Þetta kom borgurunum oft að góðu liði.

Þjóðverjar löttust aldrei á að útmála, hvílíka glæpi, ránskap, grimmdarverk, of-
beldi og yfirgang kommúnistar hefðu framið í landinu. En þó var aðeins eitt stór-
veldi, sem „de jure“ — að lögum — hafði samþykkt það, að Rússland gleypti 
Eystra  salts ríkin. Þetta stórveldi var Þýskaland. Og sú viðurkenning var aldrei tekin 
aftur eða ógilt. Öðru nær. Hún var lögð til grundvallar öllum aðgerðum Þýska-
lands í Eistlandi og hinum Eystrasaltsríkjunum. Ráðstjórnin hafði gert upptækar 
allar einkaeignir í þessum löndum. Það fannst Þjóðverjum ákjósanlegt, því að nú 
gátu þeir lýst allar þessar eignir réttmætt herfang sitt. Eistneskir bændur, kaup-
sýslumenn, iðjurekendur og húseigendur höfðu misst allt, sem þeir áttu. Þýska ríkið 
gat haft það til að láta einhvern hluta þeirra fá umráð yfir sínum fyrri eignum um 
stundarsakir. En hvenær sem hagkvæmt virtist að afhenda þær þýskum mönnum, 
var það hægurinn hjá. Ríkið gekk þá aðeins að þessum eignum „sínum“, sem það 
hafði hrifsað úr hendi óvinarins.

IV.

Öllu illu höfðu Eistlendingar búist við af Þjóðverjum, en ekki þessu. Þeir höfðu 
gengið að því alveg vísu, að Þjóðverjar myndu nema úr gildi lögin, sem gerðu 
einka eignarrétt og einkaframtak að engu. Ef ekki vegna annars, þá að minnsta 
kosti þess, að Þjóðverjar hlytu að hafa svo mikla heilbrigða skynsemi, að þeir sæju, 
hve óstjórnlega þessi lagaboð höfðu skaðað framleiðslu landsins. En þeir höfðu 
ekki reiknað með ágirnd Þjóðverja. Það var ágirnd, sem ekki vildi bíða hlutar síns 
lengi, en krafðist tafarlausrar fullnægju. Þjóðverjar vildu geta vaðið í nýfengnum 
auð æfum. Það var aðeins til bóta, ef þeim var rænt frá öðrum. Þeir vildu kenna 
þess að láta aðrar þjóðir engjast undir járnslegnum hælum sínum, og á því mátti 
engin bið verða.

Þjóðnýting ráðstjórnarherranna var því fullkomlega viðurkennd af Þjóðverjum 
í verki, þó að hún væri það ekki opinberlega. Eigendur smáverkstæða, sem eng-
an verkamann höfðu í þjónustu sinni, smákaupmenn, smábændur, skósmiðir og 
klæðskerar, sem kúgaðir höfðu verið að ganga í artel kommúnista og láta af hendi 
við þau áhöld sín, — allir þessir menn fundu, að réttarleg staða þeirra var ná kvæm-
lega jafnvonlaus undir stjórn Þjóðverja og Rússa. Verkamaður, sem með áratuga 
striti hafði komist svo langt að eiga íbúð í fjölbýlishúsi, fann það nú, að hann var 
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ná  kvæmlega jafnlangt frá því að eiga þak yfir höfuðið og áður en Rússar voru reknir 
í burtu.

Allar stóreignir voru gersamlega teknar af Eistlendingum. Stór hlutafélög, sem 
al farið var stjórnað af Þjóðverjum, höfðu allan iðjurekstur á valdi sínu og sendu 
100% af allri iðnaðarframleiðslunni til Þýskalands, auðvitað eftir að þeir höfðu 
full  nægt eigin þörfum, sem engan veginn voru smáar.

Þýskir búfræðingar, margir afkomendur þýsk-baltneskra forfeðra, komu sem 
eftir lits menn stjórnarinnar með ríkisbúum og landbúnaði, en aðallega til að lifa 
í vellystingum og njóta valdsins. Þeir stunduðu veiðar, fiskuðu, átu og drukku 
með tevtónsku hófleysi, skipuðu fyrir og stóðu í alls konar brölti, oftast með engri 
þekk ingu á því starfi, sem þeir áttu að sjá um. Þeir fluttu inn til ræktunar nýjar 
kartöflutegundir, sem þeir sjálfir voru vanir, frá Mecklenburg og Austur-Prússlandi, 
án þess að gæta þess, að þær hæfðu alls eigi jarðvegi okkar. Auk þess voru þær sjúkar, 
og kartöflusýkin fór nú yfir allt Eistland, sem áður hafði vandlega verið varið fyrir 
henni. Hið góða, hreinræktaða nautgripakyn okkar var eyðilagt með fáránlegum 
til raunum, og smjörbú okkar, sem áður höfðu verið í fremstu röð í Evrópu, gengu 
miskunnarlaust úr sér. Ekkert var hirt um jafnvægið í landbúnaði okkar fremur 
en á Rússatímabilinu. Framleiðslan dróst saman, en svarið var það eitt að hækka 
geigvænlega kröfurnar til þess afurðamagns, sem hver bóndi skilaði. Drápsþungir 
skattar voru lagðir á, og víða fór svo, að bændur okkar höfðu ekki einu sinni mjólk 
handa eigin börnum.

Vera má, að það mætti telja ýkjur, að ekki fyndist heiðarlegur Þjóðverji meðal 
þeirra, sem sendir voru til Eistlands. En það var mjög erfitt að uppgötva þá. Þó var 
eitt, sem ofurlítið miðaði að því að sætta menn við hina almennu ránshneigð og 
græðgi, og það var, að flestir af þessum Þjóðverjum voru smáborgaralegir, ímynd-
un ar snauðir menn, sem létu sér nægja að stela í hófi, en lögðu ekki í stórræði. Þetta 
hélt ránskapnum innan vissra takmarka. Bæði foringjar og óbreyttir Þjóðverjar 
kin okuðu sér við að ræna fyrir allra augum, en þeir létu sjaldan hús órænt, ef eig-
andinn var ekki heima, til dæmis í felum vegna ótta við Gestapo eða þá í orrustu 
gegn Rússum einhvers staðar á vígstöðvunum. Þá mátti ganga að því vísu, að horfin 
væru öll föt hans og allt, sem hann kynni að eiga úr góðmálmi, og iðulega allir 
verð mætir hlutir. Eiginlega var allt hirt, sem gljáði, jafnvel dyrahúnar. Það var ekki 
talinn stuldur, heldur gekk undir nafninu að „útvega“. — „Farðu nú og útvegaðu 
mér góðan leslampa,“ gat majór sagt við þjón sinn, og hann fór og „útvegaði“ 
lamp ann úr einhverri íbúð, sem var mannlaus þá stundina. Eða þá, að majorinn 
fór sjálfur á stúfana og „útvegaði“, ef það var eitthvað sérlega lokkandi, sem hann 
girntist.

Þegar ástand í landinu fór að færast í fastara horf, fækkaði stuldum frá borg ur-
unum. En einhverju varð að stela. Bændurnir höfðu nú fundið ráð til að vera ekki 
rúnir öllum afurðum sínum. Þá voru það eigur þýska ríkisins, sem tóku að hverfa. 
Það var ekki til sá hlutur, sem ekki var unnt að fá fyrir flesk, smjör, egg eða peninga. 
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Tóbak, bensín, olíu, byssur, jafnvel vélbyssur, skotfæri, vörubíla, dráttarvélar. Úr 
því höfðu bændur alltaf nóga olíu og bensín, þó að þýska herinn og jafnvel flug her-
inn skorti stundum hvort tveggja. Allir Þjóðverjar frá hinum æðsta til hins lægsta 
virtust vera falir við gjaldi. Það þurfti ekki annað en vita verðið á þeim og kunna á 
þeim réttu tökin.

Og til þess voru venjulega þrjár aðferðir: Höfða til ágirndar þeirra, sýna þeim 
hörku og frekju og jafnvel ausa yfir þá botnlausum skömmum eða þá nota sér 
öfund þeirra og óvild hvers til annars.

Það var furðulegt, hve langt mátti einatt komast með Þjóðverja með því að 
beita hörku og frekju. Hann varð að jafnaði öskuvondur fyrst, en nálega alltaf 
lotn ingarfullur undir niðri, þótt hann reyndi að dylja það. Ef ekki var gefið eftir 
og ruddaskap hans svarað í sömu mynt, tók hann oftast að líta á andstæðinginn 
sem jafningja sinn og lét þá oft undan. Vinsemi og hæversku leit hann að jafnaði á 
sem veikleikamerki. Hann var jafnan veikur fyrir tárum kvenna, og hann var alltaf 
að burðast með einhverja tilfinningasemi mitt í allri grimmdinni. Ef hann varð 
hrærður og var jafnframt skjallaður svo, að hégómagirnd hans væri fullnægt, var 
hann vís til að reyna að hjálpa. En í öllu þessu lá sú hætta, að hann snerist alveg 
öfug ur við og léti þá enn freklegar kenna á valdi sínu.

Auðveldasta og öruggasta aðferðin var í því fólgin að etja öfund þeirra og af-
brýði  semi saman. Það virtist svo sem borgaraleg yfirvöld, stormsveitirnar, herinn 
og flotinn hötuðu hvert annað hjartanlega. Borgaraleg yfirvöld áttu minnst 
undir sér og urðu að senda öll meiri háttar erindi til „ríkisumboðsins“ í Riga eða 
„Austurráðuneytis“ Alfreds Rosenbergs. Til þess að firra sig vafstri tóku þau oftast 
að neita umsvifalaust öllum erindum eða vísa þeim frá. Ef farið var með slíka neitun 
til herstjórnarinnar, sem hafði úrskurðarvald um fjölda málefna, voru þó nokkrar 
horfur á að fá mál sitt fram. Ekki af því að það þætti á rökum reist, heldur blátt 
áfram af því að „hinir“ höfðu neitað. Og er maður svo bölvaði „hinum“ í sand og 
ösku, var maður ennþá vissari um æskileg málalok.

Fjármálaspillingin, hinn mikli sægur hliðstæðra embættismanna, sem úrskurð-
uðu hver gegn öðrum, og skortur hæfra stjórnenda á svo að segja hverju sviði olli því, 
að allt tal um hina miklu skipulagshæfileika Þjóðverja varð brátt að háði og spotti 
meðal okkar. Vissast var jafnan að taka mál sitt í sínar hendur. Sem dæmi má nefna 
það, að langa hríð var nálega ógerningur að fá leyfi til að ferðast með járnbrautum, 
hvað sem við lá. En það þurfti vanalega ekki annað en stinga nokkrum mörkum að 
undirforingjanum, sem umsjón hafði, eða það, sem betra var, einhverjum góðum 
bita, og þá gafst alltaf eitthvert tækifæri til að stökkva upp í lestina. Eistnesku 
lestar stjórarnir þóttust ekkert sjá, og hér um bil alltaf mátti stinga upp í þýsku 
eftirlitsmennina með einhverju móti. Þetta og þessu líkt olli því, að fyrirlitning á 
Þjóðverjum óx dag frá degi.
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V.

Það varð brátt augljóst, hvaða fyrirætlanir Þjóðverjar höfðu um land okkar í 
framtíðinni. Í ljósi áætlana, sem Ludendorff marskálkur hafði gert í fyrri heims-
styrjöld, skyldu Eystrasaltslöndin gerð að þýsku nýlendusvæði. Þangað skyldi flytja 
milljónir þýskra bænda, en meiri hluti íbúanna fluttur á nýlendusvæði lengra 
austur. Það átti að reka okkur úr okkar eigin landi, setja okkur í þrælavinnu á 
óbrotnu landi og hafa okkur fyrir lífvörð til þess að taka við árásum Rússa að 
austan. Þýsku hermennirnir í Eistlandi drógu enga dul á það, að þeim hefði verið 
lofað þar jörð eftir stríðið. En þessu átti að halda leyndu fyrir okkur.

Hins vegar hafði Þriðja ríkið stórkostlega þörf hermanna. En það var beygur 
í þýskum hernaðaryfirvöldum við að brjóta opinberlega þau ákvæði alþjóðlegs 
réttar, að ekki mætti bjóða út her í hernumdum löndum. Allar tilraunir til að 
ná í sjálfboðaliða höfðu gersamlega farið út um þúfur og hvorki dugað ginningar 
né ógnanir. Þjóðverjar komu sér því upp innlendu yfirvaldi, sem þeir kölluðu 
Lands ráðið, en var nefnt „Eistneska sjálfstjórnin“ á okkar máli. Allir voru Lands-
ráðsmennirnir eistneskir að uppruna, en það hafði engin ráð, sem nálgast gætu 
stjórnvöld á nokkru sviði. Það hafði ekki einu sinni ráðgefandi vald. Í því sátu hinir 
heim komnu fasistar, sem áður er getið og nú allir þýskir þegnar. Verst af öllu var, 
að Landsráðsmennirnir voru úrhrakslýður af allra lægstu tegund, misheppnaðir 
námsmenn, klækjasmiðir og svikahrappar — og hreinir og beinir afglapar. Allar 
tilraunir þeirra til að koma fram sem yfirvaldspersónur gerðu ekki annað en vekja 
háð og hlátur um allt land.

Með aðstoð þessa Landsráðs var nú reynt að krækja í sjálfboðaliða. Einkum var 
eistnesku þjóðvarnarliðunum lofað gulli og grænum skógum, ef þeir gæfu kost á sér 
að fara á austurvígstöðvarnar gegn Rússum. Jöfnum höndum var beitt ógnunum. 
Þetta leiddi til þess, að fjöldi manna flýði enn á skóga. Og þegar Þjóðverjar slepptu 
síðan fram af sér beislinu og kúguðu Landsráðið til þess að bjóða út vissum ár-
göngu m, varð afleiðingin sú, að fjöldi skógarbræðra óx þúsundum saman. Á hverri 
nóttu flýði fjöldi manns yfir til Finnlands í vélbátum, á segl- og róðrarbátum. Her-
út boðið fór gersamlega út um þúfur.

Þá gerðu Þjóðverjar tilraun til þess að losa sig við „landstjórann“, dr. Hjálmar 
Mäe, og fá einhvern Eistlending, sem almennt var virtur, til þess að taka við af hon-
um. En það fékkst enginn til þess. Enginn ábyrgur Eistlendingur vildi hafa nokkuð 
saman að sælda við þessa ævintýramenn.

Hjálmar Mäe var maður í minnsta lagi gefinn, en fram úr hófi metorðagjarn. Á 
gengishrunsárunum eftir fyrra stríðið, þegar háskólanafnbætur mátti fá fyrir smá-
skilding í erlendri mynt, hafði hann keypt af tveim þýskum háskóladeildum að 
veita sér doktorsgráðu. Landar hans mátu þessar vegtyllur að engu, og hægt og 
hægt sökk hann dýpra og dýpra, uns hann hafnaði í fasistahópnum. Hann dreymdi 
þó mikilfenglega stjórnmáladrauma, sem rætast áttu með vopnaðri stjórn byltingu, 
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en leiddu til þess, að hann varð að fara í fangelsi. Þegar hann var látinn laus, 
hafði hann gert út af við framadrauma sína í borgaralegu þjóðfélagi, en gekk nú í 
þjónustu nasista. Var hann síðan í Berlín, uns hann hvarf til Eistlands sem „land-
stjóri“. Hann var lítill maður, feitur, skrækróma og stældi mjög Hitler í ræðustól 
og framkomu. Jafnvel toppinn undir miðsnesinu lét hann ekki vanta. Hann var 
skopmynd af einræðisherra og vakti ósjálfrátt aðhlátur. Hann var ekki maður til 
að semja ræður sínar, sem reyndar voru aumasta þvælan af öllu, sem ég heyrði í 
mörg ár af styrjaldarræðum og áróðri á mörgum tungumálum. Ræðurnar samdi 
drykkjubróðir hans og hægri hönd, strandaður háskólastúdent, sem hét Juhan Libe. 
Hann stjórnaði ritskoðun „Landsráðsins“ og bruggaði ræður Mäes þær stundir, 
sem hann var með minna móti drukkinn.

En þessum mönnum varð ekkert ágegnt. Ætlan þeirra lá ljós fyrir. Allar þjóðir, 
sem ekki skyldu njóta þess heiðurs að vera teknar upp í hið aríska þjóðasamfélag, 
Eistlendingar, Pólverjar, Tékkar, Litáar, Lettar, Júgóslavar, áttu að verða erfiðis-
vinnu þrælar og skyldu sviptar öllum æðri gæðum lífsins. Það átti að gera okkur að 
sálarlausri hjörð dýra, sem haldið skyldi í skefjum með ofbeldi. Það var nærri ennþá 
einfaldara en þjóðeyðingaráætlun kommúnista. Þeir vildu skipuleggja hóp af læri-
sveinum og smáherrum með hverri þjóð til þess að halda hinum í ógnþrunginni 
ánauð og þrældómi.

VI.

Já, kuldalegir, gráir og skuggaþungir af angist liðu dagarnir á þýska hernámstímabilinu 
og urðu vikur, og vikurnar að mánuðum og árum. Nýi rauði fáninn hékk breiður 
og ógnandi fyrir framan háskólann, þar sem enginn fékk inn að ganga fyrr en hann 
hefði sýnt þýskum varðmanni skilríki sín. Litaðar myndir af Hitler, Göring og 
Rommel voru í hverjum búðarglugga, enda var ekkert annað að setja út í þá. Þær 
voru komnar í staðinn fyrir myndirnar af Lenín, Stalín og Bería. Við höfðum sama 
viðbjóð á þeim öllum. Það var engin Frelsisgata lengur í Tartu, og Ráðhústorgið 
hét orðið Adolf Hitlers-torg. Þýskar herdeildir skálmuðu um göturnar. Brynvagnar 
og skriðdrekar voru á eilífu skrölti eftir aðalbrautunum. Háborg NKVD, sem nú 
var orðin höfuðstöð Gestapo, vakti okkur alltaf sama hrollkennda viðbjóð, og við 
flýttum okkur fram hjá henni, ef leið okkar lá þar um. Rauðar auglýsingar höfðu 
verið festar upp á almannafæri, sumar gamlar og rifnar, aðrar nýjar, og tilkynntu af-
tökur meintra ráðstjórnarnjósnara eða saklausra fórnardýra. Það voru þó aðeins fáir 
allra þeirra, sem látið höfðu lífið upp á síðkastið. Oft sáu menn fangasveitir — og 
meðal þeirra eigin vini — í þrælavinnu við að brjóta niður brunarústir. Og margan 
vetrarmorguninn sáu menn þungbúnar og örmagna fangasveitir undir strangri 
gæslu hermanna á leið út að skriðdrekagröfum Jalakas-línunnar.

Hið glaðværa og fjöruga samkvæmislíf borgarinnar var alveg dautt. Það var 
hvergi sá staður framar, sem menn gátu heimsótt. Á heimilunum var kalt og 
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þröngt um húsnæðið, húsakynni klúbba og samkomustaða höfðu Þjóðverjar tekið, 
og öll kaffihús voru full af þýskum hermönnum. Í háskólabókasafninu sat heil 
sveit þýskra manna undir forustu prúðbúins heimspekidoktors og vann að því að 
gera skrár yfir þau menningarverðmæti í Lenínsgarði, sem flytja skyldi heim til 
Þýska lands, þegar höfuðborg Norður-Rússlands hefði fallið fyrir hungurvofunni. 
Í sjálfum háskólanum gat maður ekki hreyft sig án þess að rekast sífellt á þýska 
liðsforingja, undirforingja, séreftirlitsmenn og aðra smápáfa.

Jafnvel konurnar og börnin, sem menn mættu úti í skemmtigörðunum, báru 
þess augljósan vott, að þau voru þýsk. Þau voru rjóð í kinnum, södd og sælleg, og 
frúrnar litu á vegfarendur með fyrirlitningu og hroka. Þetta voru hinar stríðöldu 
fjöl skyldur þýsku embættismannanna, og þær vörnuðu manni þess að gleyma 
nokk urt augnablik yfirstandandi þrautum, með alla sína grimmd og lögleysu, allt 
sitt styrjaldartjón og glórulausa vonleysi.

Við vöndumst að lokum á að líta á myrkrið sem besta vin vorn og samherja. 
Á hinum löngu kvöldum kom það sjaldan fyrir, að Gestapo tæki nokkurn fastan, 
ekki vegna þess, að lögreglan væri hrædd við að vera á ferð, heldur vegna þess, að 
hún var of makráð til þess. Allt um það hrukkum við við í hvert sinn, er kvað í 
dyrabjöllunni. Það gat verið opinber heimsókn frá skuggalýðnum í Pepleri-götu 
eða eitthvað ennþá verra. Við reyndum að sitja og hlusta á útvarpið frá útlöndum, 
dúðuð öllum þeim fötum, sem við áttum. Þótt undarlegt megi virðast, höfðu Þjóð-
verjar skilað aftur útvarpstækjunum, sem Rússar höfðu gert upptæk. Og þó varð að 
hlusta með varúð. Allt um kring bjuggu þýskir liðsforingjar.

En þetta útlenda útvarp varð okkur til lítillar huggunar, því að svo var sem allir 
hefðu gleymt landi okkar eða létu sig það engu skipta. Það var miklu meira hugsað 
um Dani, sem höfðu þó þjáðst miklu minna en við. Og hetjurnar framar öllum 
öðrum voru Rússar. Þeim var lýst sem saklausum fórnardýrum, en við, sem bæði 
þeir og Þjóðverjar höfðu troðið í svaðið, virtumst ekki vera til. Og við fórum að 
láta okkur dreyma um framtíðina, þegar heiðarleiki yrði meira en orð og afbrot 
skoðað og dæmt sem afbrot. Og við rifjuðum upp minningarnar um mikilmenni 
fortíðarinnar og vonuðum, að andi þeirra væri þrátt fyrir allt ekki útkulnaður í 
okkar ömurlegu nútíð.

Og þegar einveran varð allt of óþolandi, gengum við um ískaldar nætur í gegn-
um snjóskaflana, fram hjá svörtum skuggum brunninna húsa, þangað sem ein-
mana skáld skalf og svalt og orti, þó ekki til þess að gefa út ljóð sín, því að engin 
hernámsritskoðun hefði sleppt á prent þeim ljóðum og sögum, sem ort voru þessa 
daga. En það var eins og taugaóróin, ofbeldið, villimennskan og misþyrmingarnar 
hefðu eflt alla hæfileika skálda okkar. Ljóðlistin blómgaðist, svo sem hún hafði 
aldrei gert áður, og áhrif hennar voru sterk á okkar hungruðu sálir, eins og áfengi 
á fastandi maga. Handskrifuð og margafrituð ljóðasöfn, sem auðguðu mál okkar 
ógleymanlegum, frumlegum myndum, gengu gegnum mínar hendur og annarra, 
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heilar bókmenntir, sem ef til vill verða aldrei prentaðar, en sannfærðu okkur um, 
að andi þjóðarinnar var ennþá óbugaður.

Myndlistarmenn okkar unnu líka af kappi og prófessorarnir við háskólann. Það 
var eins og þeir væru alltaf að sannfæra sig um það, að þeir væru frjálsir verkamenn 
í víngarði vitsmuna og þekkingar, þrátt fyrir það menningardrepandi andrúmsloft, 
sem við lifðum í. Það var sjálfsvörn þeirra sem Eistlendinga, barna þjóðar, sem 
virð ir skapandi starf. Á þennan hátt reyndu þeir að gleyma köldum stofum sínum, 
klæð leysi og matarskorti og dauðanum, sem alltaf sat um þá. Það var eins og þeir 
fyndu á sér, að þeir áttu aðeins skamman náðarfrest, uns hin síðasta hörmung byndi 
enda á hið frjálsa vísindastarf þeirra. Málfræðingar okkar unnu eistneskri tungu 
ómetan legt gagn á þessum árum, eins og til dæmis prófessor Julius Mägiste. Hann 
hafði aldrei fengið að heimsækja þær leifar fólks í Rússlandi, sem mæla á finnsk-
úgríska tungu, en nú flæktist margt af þessu fólki sem herfangar til Eistlands. Með 
óþreytandi elju safnaði hann málfræðilegum og þjóðfræðilegum fróðleik af vörum 
þessa fólks, meiri en nokkur málvísindamaður hefur áður átt í fórum sínum. Því 
miður tapaði hann verulegum hluta af þessu efni aftur, þegar hann varð að flýja til 
Finnlands til að bjarga lífi sínu.

Það byrjaði að fækka ískyggilega í sveitunum. Bændurnir bjuggu við miskunnar-
lausa harðstjórn, voru kúgaðir til að láta framleiðslu sína af höndum, voru sviptir 
vinnuafli og aðstoð unga fólksins, sem flúið hafði á skóga eða til Finnlands til þess 
að komast hjá nauðungarherþjónustu. Búfénaður og korn var falið í skógum og 
á heiðaflæmum og jafnvel vopn í þeirri von, að einhvern tíma gæfist kostur á að 
nota þau til að berjast fyrir frelsinu. Það bar að vísu við með löngu millibili, að tíu, 
tuttugu bændur voru settir inn í sín fornu réttindi. Það gerðist alltaf með miklum 
há tíðahöldum, ræðum og herlúðrablæstri. En hvert mannsbarn vissi, að þetta var 
aðeins skrípaleikur og að það var aldrei ætlan Þjóðverja að gefa bændunum jörðina 
aftur. Veruleikinn voru þýsku barónarnir, sem aðeins biðu þess að fá aftur sitt forna 
vald, og herverðirnir, sem gættu allra vega, svo að bændum væri ógerlegt að koma 
matvælum til sveltandi samlanda sinna í bæjunum — nema þá með mútum.

Það var ekki til sá maður í eistneska þjóðvarnarliðinu, — sem nú hafði alfarið 
verið sett undir yfirstjórn þýska hersins, — er ekki hefði á svipstundu snúið vopn-
um sínum gegn innrásarvörgunum, ef þeim hefði komið nokkur liðstyrkur frá 
Bretlandi eða Bandaríkjunum, hversu lítill sem hann hefði verið. Ein eða tvær 
sveitir af fallhlífahermönnum hefðu nægt til þess að koma af stað uppreisn og al-
mennri þjóðarvakningu. Það vakti fögnuð um allt land, þegar tvö eistnesk lög voru 
einu sinni leikin í útvarp í Lundúnum, og einnig, er dr. Mäe mótmælti því harð-
lega í útvarpsræðu, að Rússar höfðu kært undan því, að enn væri sendisveitum 
Eystra saltslandanna leyft að starfa í Lundúnum. Þetta þótti vottur þess, að land 
okkar væri ekki alveg gleymt, og var fyrsta sönnun þess, að sendisveit okkar hefði 
ekki verið lokað. Þegar fregnirnar komu um Atlantshafsyfirlýsinguna og sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, glæddust vonir vorar. Þjóð okkar bar ótakmarkað traust til 
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Vestur veldanna og að þau væru albúin þess að vernda alþjóðalög og rétt. En þegar 
Ráð stjórnarríkjunum var síðan þolað mótmælalaust að lýsa yfir því, að réttarstaða 
Eystra saltslandanna væri endanlega ákveðin með „þjóðaratkvæðagreiðslunum“, þá 
tók von okkar að snúast í vonleysi. En þó dó hún aldrei, þrátt fyrir það að herra-
veldi Þjóðverja annars vegar og ógnunin úr austri hins vegar hvíldu eins og mara 
á landinu.

Örlögin höguðu því svo, að ég dvaldi ekki í landi mínu, uns þýska hernáminu 
lauk. Löngu áður en þessi þrjú ár þýskrar yfirdrottnunar nálguðust sín ægilegu 
enda  lok, var ég kominn úr öllu færi fyrir lögreglu nasista. Stutta samtalið, sem 
ég átti við Jaan Ots á Werner-kaffihúsinu og ég vék að í upphafi þessarar bókar, 
gaf lífi mínu nýja stefnu. Ég fór úr Tartu 1. apríl 1943 og stóð eftir það ekki 
í neinu beinu sambandi við atburðarásina heima. Sagan um flótta minn fellur 
utan sviðs þessarar bókar. Eftir að við höfðum vikum saman dvalið í skógarkofa 
á norðvesturströndinni meðal sænskumælandi Eistlendinga, tókst mér og konu 
minni ásamt örfáum öðrum að komast í litlum fiskibáti til Finnlands. Þar vorum 
við sett í hald, en fengum eftir skamma stund að halda áfram til Svíþjóðar. Og þó 
að ég hafi jafnan síðan staðið í nánu sambandi við landa mína heima, hef ég þaðan 
af aðeins lifað örlög Eistlands sem flóttamaður í framandi landi. 
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Hrun og flótti 

I.

Það kom brátt í ljós, að við höfðum valið rétta augnablikið til flóttans. Þær fregnir, 
sem við fengum frá vinum okkar, bentu greinilega til þess, að Þjóðverjar væru 
orðnir mjög argir yfir samúð Eistlendinga með Bretum. Þrátt fyrir hina ískyggilegu 
stefnu, sem styrjöldin hafði tekið eftir orrustuna um Lenínsgarð, var Þjóðverjum 
meira angur í samúð Eistlendinga með Bretum en neðanjarðarstarfsemi komm-
ún ista og bjuggust til að láta til skarar skríða gegn Bretavinunum. En þeir urðu 
að fara gætilega vegna almenningsálitsins og reyndu því að sannfæra fólkið um 
hinar örlagaríku afleiðingar Bretavináttunnar. Hve erfitt þetta var, verður ljóst af 
trún  aðarmálaleitan, sem yfirmaður þýsku öryggisþjónustunnar, dr. Sandberger, 
bar fram við eistneska lögreglumenn, sem í orði kveðnu voru undirmenn hans. 
Þar reyndi hann að sannfæra þá um hið fráleita í afstöðu þeirra. Ofurlítið brot úr 
ræðu hans, sem haldin var 27. júní 1943, tæpum mánuði eftir að við komum til 
Svíþjóðar, varpar allskæru ljósi á ástandið.

Hann mælti meðal annars: „Þar eð fjandmenn okkar megna ekki að sigra okkur 
á vígvöllunum, hafa þeir gripið til þess ráðs að reyna að brjóta niður siðferðisþrek 
Evrópuþjóðanna. Þeir reyna að sannfæra þær um, að það sé ógerningur fyrir Þýska-
land að vinna stríðið. Eins og við allir vitum, hefur þeim orðið nokkuð ágengt 
með þennan áróður sinn í Eistlandi. Hugarstefna fólksins hefur í maí og júní verið 
langtum lakari en vænta mátti, þegar tekið er tillit til hins bætta matvælaástands í 
borgunum. Hópar einfaldra manna, sem sjálfir telja sig menntamenn, álykta sem 
svo:

Þjóðverjar munu neyðast til að sleppa Eistlandi, en engilsaxnesku þjóðirnar 
munu koma í veg fyrir það, að kommúnistar fái að hernema það öðru sinni. En 
þeir ættu að heyra, hvað útvarpið í Moskvu segir um endursköpun Ráðstjórnar-
Eistlands. Þeir virðast trúa, að Bandaríkin, sem eiga svo örðugt með að hafa roð 
við Japönum, leggi í styrjöld við rússnesku ráðstjórnina út af Eistlandi. Hvað 
Englendingar gera til þess að hjálpa vinum sínum, sjáum við af örlögum þeim, 
sem pólska sendisveitin í Moskvu hefur hlotið. Og ennþá betur sést það af þeim 
fyrirætlunum Rússa að setja á laggirnar rauða pólska stjórn. 

Hvers vegna ber ekki aðeins að líta á Bretavinina sem helstu fjendur Þýskalands, 
heldur einnig Eistlands? Vegna þess, að Bretar gerðu náið samband við kommúnista 
í júní 1941. Vegna þess, að Bretar hjálpuðu ykkur Eistlendingum ekki 1939–40 og 
eru ekki heldur megnugir þess, hvorki í dag eða á morgun, að hjálpa ykkur gegn 
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hinni rauðu ógnarstjórn. Vegna þess að England hjálpar bolsévíkunum bæði um 
vopn og matvæli og vegna þess að sprengikúlurnar, sem drepa saklaust fólk í Narva, 
Tallinn og Tartu, eru sennilega framleiddar í enskum eða amerískum verksmiðjum. 
Vegna þess, að Moskvuútvarpið tilkynnir dag eftir dag, að Rússar hafi í hyggju að 
snúa aftur til Eistlands, en Englendingar gera hvorki að mótmæla eða hafa nokkurn 
við búnað til þess að hindra það. Vegna þess, að mikils háttar Englendingar bera 
nú sömu heiðursmerki og NKVD-erindrekar, sem hafa myrt og pínt aragrúa af 
sam  löndum ykkar og pína þá ennþá, sem þeir hafa flutt þrælaflutningi austur yfir 
Úral. Eru þetta ekki nægar ástæður? Hvernig getur nokkur Eistlendingur, sem ekki 
viðurkennir þessi rök, kallað sig föðurlandsvin? Er hann ekki öllu heldur glæpa-
maður?

Bretavinirnir, ósigursspámennirnir, skemmdarverkamennirnir, eru ásamt bolsé-
víkum verstu fjendur okkar. Og það verður því að hafa uppi á þeim og hafa nánar 
gætur á þeim. Mér er sagt, að lögreglan sé miklu strangari við hina fyrrverandi fas-
ista og Þjóðverjavini en Bretavinina. Ég veit ekki, hvort þetta er satt, en ég ætla að 
rannsaka það nákvæmlega og mun beita hinum ströngustu refsingum, ef svo skyldi 
reynast og nauðsyn krefur. Í þessum efnum verðum við að sýna festu og skjótræði. 
Það er skilyrði þess, að sigurinn verði okkar.“

II.

Þrátt fyrir hið gætilega orðalag sýnir þessi útdráttur úr ræðu dr. Sandbergers, að 
vinsemd í garð Breta hafði gripið um sig, jafnvel meðal fólks, sem stóð þýsku lög-
regl unni næst. Og hann sýnir einnig, hvers vegna nasistalögreglan mátti til að fjalla 
um þetta mál af fyllstu varkárni. Hún gat aðeins reitt sig á aðstoð örfárra Eist-
lendinga, og hver ógætileg ráðstöfun gat kallað fram hættuleg viðbrögð hjá fólkinu. 
Í raun og veru var öll þjóðin á bandi Breta.

En hvers biðum við, og hvað vonuðum við? Héldum við í raun og veru, að 
Bret land og Bandaríkin myndu leggja í styrjöld við Ráðstjórnarríkin, eins og dr. 
Sandberger orðaði það, til þess að bjarga okkar litla landi? Tæplega. En við trúð um 
því, að Atlantshafsyfirlýsingin væri mikilsvert skjal, til orðin af raunhæfri, gagn-
hugsaðri áætlun, en ekki ávöxtur frómra óska einvörðungu. Við vissum einnig, að 
mál okkar var hluti af stærra máli — málinu um rétt og öryggi allra landa. Auk þess 
vorum við hluti af Austur- og Mið-Evrópu. Okkur grunaði ekki, að fyrirhugað væri 
að fórna kommúnistum öllum þessum landssvæðum.

Þá vorum við og sannfærðir um það, að fyrr eða síðar myndi Þýskaland verða 
að gefast upp. Og við vissum, að ástandið var afar bágborið í Rússlandi. Við sáum 
betur en fréttaritarar Bandamanna, sem sátu innilokaðir í Moskvu, hve ákaflega 
veik Ráðstjórnarríkin voru þrátt fyrir hernaðarsigra sína. Þau börðust við nálega 
ör magna óvin, langtum miður búinn að mannafla og hergögnum og auk þess undir 
látlausum og miskunnarlausum árásum Vesturveldanna. Og þó tók það oft rúss-
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neska herinn vikur og mánuði að ná illa víggirtum bráðabirgðastöðvum, eins og 
til dæmis þeim, sem lítill hópur baltneskra hermanna varði við Nevel. Og þó voru 
þessir menn keyrðir í herinn með nauðungarútboði.

Þýsku hersveitirnar höfðu að undanteknum nokkrum úrvalssveitum gersamlega 
misst alla sigurtrú. Olli því hið stranga loftslag Rússlands, brennd auðnin, sem 
hvarvetna hafði mætt þeim á undanhaldinu, og árásir þjóðvarnarliða okkar, sem 
voru orðnir viti sínu fjær af hinni dýrslegu grimmd, er Þjóðverjar höfðu sýnt. Hér 
við bættist og hin ótrúlega bjálfalega herstjórn Hitlers og hinar sífelldu loftárásir 
á heimaland þeirra. Þeir höfðu sjálfir tæpast nokkurt loftvarnarlið, og varnarlínur 
þeirra voru þunnskipaðar mönnum. Rússar höfðu engan háska að baki sér og voru 
studd ir með matarbirgðum margra meginlanda. Þeir hlutu að sigra að lokum. 
Hið eina kynlega í öllu þessu, eins og það kom okkur fyrir sjónir, var, hve langan 
tíma það tók. Það hlaut að vera eitthvað bogið við hlutina hjá Rússum sjálfum. 
Hermenn okkar sögðu okkur, að Rússar hefðu aldrei komist neitt með sókn sína 
og Þjóðverjar hefðu ekki yfirgefið hverja varnarlínuna af annarri eins og bleyður, 
ef hermenn okkar hefðu verið dálitlu betur búnir að vopnum, svo framarlega sem 
Þýskaland biði ekki algert hrun innan frá eða algeran ósigur fyrir Vesturveldunum. 
Báðir aðilar ýktu mjög styrjaldarfregnirnar, Þjóðverjar vegna þess, að þeir vildu 
ekki játa, að úr þeim væri allur dugur, og Rússar bæði til þess að ægja sínu eigin 
fólki og gera hlut sinn sem mestan í augum heimsins. En í því efni tókst þeim alltaf 
að ná tilgangi sínum.

Við skildum þetta ekki réttilega þá þegar. Hvernig átti okkur að geta grunað, 
að fjöldi Breta væri farinn að horfa upp til Rússa sem einhverrar æðri manngerðar? 
Hvernig áttum við að geta trúað því, að orrustan um Stalínsgarð væri að þoka 
öllum sigrum Vesturveldanna í skuggann, jafnvel orrustunni við El Alamein og 
að jafnvel innrásin í Frakkland ætti eftir að teljast ómerkileg í samanburði við 
hana? Okkur gat ekki grunað, að fjöldi Breta og Bandaríkjamanna var í óðaönn að 
gleyma því, að án hernaðarlegrar og fjárhagslegrar aðstoðar þeirra hafði Rússland 
aldrei minnstu von um sigur þrátt fyrir ótrúleg axarsköft Hitlers. Eða þá hitt, að 
hinn ósvífni áróður, sem leyfði sér að jafna rússneska þrælaríkinu við lönd hinna 
stórkostlegu félagslegu framfara, skyldi ná til nokkurs manns! Hvernig áttum við 
að vita, að upp var komin fáránleg þjóðsaga um ágæti rússneskra menningarhátta, 
sem átti að réttlæta það eða jafnvel gera það nauðsynlegt að fórna fjölda saklausra 
þjóða til þess að seðja óseðjandi græðgi þessa lands.

III.

Hernaðarframvindan á austurvígstöðvunum gerði það með hverjum degi trúlegra, 
að land okkar kæmist undir ógnarvald Rússlands á ný. Lenínsgarðs-vígstöðvarnar 
sýndust vera frosnar niður í óbifanleik, sem ekkert gæti þokað. Flugufregnirnar 
um, að Þjóðverjar hefðu í hyggju að brjótast þar í gegn, urðu ótrúlegri með 
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hverjum degi, sem leið, þar sem hver ósigur þeirra á suðurvígstöðvunum knúði 
þá til að hörfa vestur. Síðasta von nasista um að ná Lenínsgarði brast, er Rússum 
tókst aftur að koma á samgöngum við borgina. En Þjóðverjar voru hvarvetna mjög 
sterkir á allri þessari bugðóttu víglínu. Það kom þeim því fullkomlega á óvart, 
þegar Rússum tókst að koma allverulegu hjálparliði til Oranienbaum, vestan við 
Leníns  garð, rjúfa línu Þjóðverja og ráðast á þá að baki. Þjóðverjar voru orðnir 
sljóir og hugdeigir og höfðu vanrækt að gera nokkrar ráðstafanir til þess að varna 
slíkum lærbrögðum. Þess vegna tókst Rússum með lítilli fyrirhöfn að hrekja þá 
úr stöðvum þeirra, og undanhald Þjóðverja frá Lenínsgarði snerist brátt upp í 
æðisgenginn flótta. Hver varnarlínan af annarri var yfirgefin, án þess að minnsta 
til raun væri gerð til að verja þær, þangað til komið var að Narva-fljóti. Þetta breiða, 
straum harða fljót, sem er afrennsli Peipus-vatns til hafs, er af náttúrunnar hendi 
hin ákjósanlegasta varnarlína. Eigi að síður voru aðeins fáir Þjóðverjanna fáanlegir 
til þess að taka sér stöðu þar. Langflestir komu sér yfir fljótið með herfang sitt og 
rúss neskar fylgikonur sínar. Vopnum sínum höfðu þeir kastað á flóttanum. Það 
var ekki fyrr en þeir voru komnir langt inn í Eistland, að auðið var að fá þá til að 
nema staðar. Þýskir herforingjar færðu með sér mikið af alifuglum og svínum, sem 
þeir höfðu rænt á rússnesku bóndabæjunum, þar sem þeir höfðu haft viðlegu og 
þar sem þeir höfðu nálega gleymt raunveruleika stríðsins í matsælu og næði. Einn 
þeirra, sem kom til Rakvere, krafðist þess, að honum væri fenginn vörubíll til að 
flytja herfang sitt á. Hann virtist alveg hafa gleymt, að hann var hermaður. Við 
þessar ástæður mátti það virðast fjarstæða ein að vænta þess, að Narva-línan stæðist 
stundinni lengur.

En það gerði hún. Samtímis því, sem Rússar tilkynntu yfirlætislega töku margra 
eistneskra bæja, var skyndilega loku skotið fyrir framsókn þeirra. Nokkrir þýskir 
skriðdrekar, nokkrar sæmilega óspilltar hersveitir úr hjálparliðinu handan aðal víg-
stöðvanna, ásamt nokkur þúsund Eistlendingum, var nóg til þess að stöðva hina 
rauðu flóðbylgju. Að fráteknum nokkrum stöðvum við Peipus-vatn, þar sem her-
sveitum okkar hafði einnig gengið erfiðlegast í styrjöldinni 1918–20, tókst Rússum 
hvergi að ná fótfestu á vestari fljótsbakkanum. En fjöldamorð þeirra á friðsömum 
íbúum í einstaka ránsferðum á vestari fljótsbakka höfðu eflaust þau áhrif á þjóðina, 
sem Rússar höfðu síst vænst. Sérstaklega sýndu hin hryllilegu morð á baðstaðnum 
Narva-Jöesuu rétt við fljótsmynnið, að bolsévíkar höfðu engu breytt í venjum sín-
um frá því sumarið 1941.

Það var í sambandi við þessa nýju innrás á eistneskt land, sem hin svokallaða 
„sjálfs stjórn“ fyrirskipaði almenna hervæðingu. Ég heyrði útvarpsræðuna, sem dr. 
Mäe hélt um það efni. Hún var jafnótótlegur samsetningur af móðursýki, öskri og 
ósannindum og fyrri ræður hans, en aðstaða hans var stórum betri en áður. Rússar 
höfðu þegar lagt undir sig eistneskt land og lýst því yfir, að það væri þeirra eign, 
og þeir höfðu drepið fjölda saklausra, eistneskra þegna. Þessi hervæðing vakti því 
miklu minni andstöðu en fyrri hervæðingartilraunir. Það varð auðið að koma upp 
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allfjölmennum eistneskum hersveitum, og það var þeim að þakka, að ennþá var 
unnt að stöðva framsókn Rússa í nokkra mánuði. Nú, þegar eistnesku hermennirnir 
máttu berjast fyrir sitt eigið föðurland, gerðu þeir það af hinu mesta harðfengi. Án 
minnstu vonar um sigur börðust þeir af slíku kappi og seiglu, að þýsku hermennirnir, 
sem voru yfirkomnir af stríðsþreytu og stóð hjartanlega á sama um örlög Eistlands, 
kölluðu þá „styrjaldarseggi“. Það kom fyrir, að eistneskir hermenn urðu að skjóta 
þýska liðsforingja til að varna því, að þeir gæfu fyrirskipun um undanhald, eða 
mæta Þjóðverjum með vélbyssuskothríð, þegar þeir voru að leggja á flótta. Upp frá 
þessu voru það eistnesku hersveitirnar einar, sem hindruðu Rússa í því að flæða yfir 
land okkar. Það var á þessu stigi ófriðarins, sem okkur varð það ljóst, hve ótrúlega 
veikur hinn rússneski múgur var fyrir, þegar frá eru teknar vélahersveitir þeirra. Og 
þeir höfðu ágætt stórskotalið. En annars voru hersveitir okkar sannfærðar um, að 
lengi mætti halda þeim í skefjum, ef þær aðeins fengju að ráða gerðum sínum. En 
Þjóðverjar þorðu ekki að trúa okkar mönnum fyrir þyngri vopnum en vélbyssum, 
og hermenn okkar voru dreifðir um alla víglínuna í smádeildum undir þýskri yfir-
stjórn. Þeir fengu aldrei að láta til sín taka, og fjölda þeirra var meira að segja hald ið 
aðgerðalausum í æfingabúðum. Þjóðverjar litu framar öllu á Eistland sem hugs an-
lega verslunarvöru í skiptum sínum við kommúnista, og það gat hamlað þeim við-
skiptum, ef allmikill hluti dugandi manna landsins hefði vopn í höndum.

Þjóðverjar höfðu samþykkt tilmæli sænsku stjórnarinnar um það, að nálægt 
7.000 Eistlendingar af sænskum ættum mættu flytjast til Svíþjóðar. Margir ætt-
ingjar þeirra, sem áttu sér eistneska forfeður að hálfu eða meira, fylgdust með þeim. 
En hundruð, jafnvel þúsundir, ungra manna höfðu þegar tekið lögin í sínar eigin 
hendur og flúið úr landi með leynd á sama hátt og við höfðum gert. Nú komu 
systur þeirra, foreldrar og annað venslafólk, og það urðu ekki færri en 20.000 
manns, sem gerðu kröfu til þess að teljast af sænskum uppruna. Margir fleiri hefðu 
fylgt þeim, ef þeir hefðu með nokkru móti komist. Allir hugsuðu með skelfingu 
til þess að falla í hendur kommúnista, og allir kusu þúsund sinnum heldur útlegð 
í lýðræðisríkinu Svíþjóð en í Mið-Evrópu undir járnhæl nasista. Það voru þessir 
flutn ingar til Svíþjóðar, sem í alvöru komu þjóð minni til þess að fara að hugsa um 
mögu leika á því að taka sig upp úr landinu. Hundruð báta létu út frá eistnesku 
ströndinni án þess að spyrja neinn um leyfi. Þjóðverjar voru æfir og óðir yfir því, 
að þeim hafði misheppnast hver tilraun til að fá menn til þess að flytjast inn í Þriðja 
ríkið. Þeir juku varðgæsluna með ströndinni og hugðust alveg loka landinu. En 
flótt inn varð ekki stöðvaður. Hermennirnir sendu ættingja sína úr landi, á meðan 
þeir börðust sjálfir á vígstöðvunum. Fiskibæirnir tóku að tæmast. Menn grunaði 
al mennt, að nú færi að líða að lokum.

Annar straumur flóttamanna lá beint til norðurs. Þúsundir ungra manna höfðu 
þegar áður flúið til Finnlands til þess að komast hjá nauðungarútboði og berjast og 
hætta lífi sínu fyrir hagsmuni Þjóðverja. Þeir höfðu flestir gengið í finnska herinn. 
Í kjölfar þeirra fór nú fjöldi annarra til Finnlands í þeirri von að komast þaðan til 
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Svíþjóðar. Hún var eina lýðræðislandið, sem von var um að komast til, og dró að 
sér sæg eistneskra manna, eins og risasegull. Það var ætlan þessa fólks að snúa aftur 
til ættlands síns jafnskjótt og þar yrði líft eða tækifæri gæfist til að berjast fyrir frelsi 
þess.

Þessi flótti varð að hreinum og beinum þjóðflutningum eftir hina ægilegu loftárás 
Rússa á Tallinn 9. mars 1944. Þá jusu Rússar sprengikúlum úr fjölda flugvéla yfir 
hina algerlega varnarlausu borg. Á einu kvöldi og einni nóttu eyðilögðust fjölmargar 
af fegurstu og merkilegustu byggingum þessarar miðaldaborgar, þar á meðal St. 
Nikulásar-kirkjan frá 13. öld, listasafnið og þjóðleikhúsið. Allmargar af stærstu 
verk smiðjum borgarinnar brunnu til kaldra kola og 4.000 íbúðarhús. Það má telj-
ast einkenna heiðarleik Rússa, að síðar kenndu þeir Þjóðverjum um þessi spjöll, og 
varðar enn þungum refsingum og jafnvel lífláti að segja sannleikann um þessi efni. 
Kommúnistaútgáfan af sannleikanum er blátt áfram sú, að þeir hafi ekkert skemmt 
í Eistlandi. Þar sem engin teljandi loftvarnabyrgi voru í Tallinn, fórust og særðust 
þúsundir manna á götunum og í brennandi húsunum. Móðir mín, tvær systur og 
systurdóttir komust nauðuglega lífs af á náttklæðum, er sprengja féll á hús þeirra. 
50.000 manna urðu húsnæðislausar. Sægur heimilislausra manna flæddi út um 
sveitirnar, og fjöldi ákvað að reyna með einhverju móti að komast til annarra landa.

Hér um bil sex vikum eftir árásina komu móðir mín háöldruð og systurdóttir 
mín til Stokkhólms. Þær höfðu komist yfir Eystrasalt í seglbát ásamt öðrum ætt-
ingjum.

IV.

Frá sjónarmiði Þjóðverja virðist þetta hafa verið rétta stundin til þess að greiða 
Bretavinunum rothöggið. Það mátti gera ráð fyrir, að athygli fólks væri nú aðallega 
bundin framsókn kommúnista í Norðaustur-Eistlandi og loftárásum þeirra og 
miskunnarlausri grimmd við saklausa borgara. Gat því verið, að fólk gleypti frem ur 
við þeirri skýringu Þjóðverja, að það væru Bretavinirnir, sem öðrum fremur stofn-
uðu öryggi landsins í voða. Ef unnt var að fá fólk til að trúa því, að fregnir þær, 
sem þeir á laun sendu eistnesku flóttamannastöðvunum erlendis, væru hagnýttar 
að einhverju leyti af Rússum, þá mátti búast við, að ráðstafanir þær, sem gerðar 
yrðu gegn Bretavinum, sættu minni óvild en ella. Hugsanlegt var, að unnt yrði 
að koma því óorði á þá í vitund almennings, að öll hin þjóðlega hreyfing, sem 
stjórn að var að mestu leyti af Bretavinum, yrði lömuð um stundarsakir. En hættan 
á innrás Bandamanna í Norður-Evrópu gerði það að brýnni nauðsyn Þjóðverja 
að koma í veg fyrir hverja tilraun til skipulegrar uppreisnar í Eistlandi. En við 
henni mátti búast, jafnskjótt sem bólaði á herjum Bandamanna einhvers staðar við 
sjóndeildarhring.

Það virðast hafa verið hugleiðingar í þessa átt, sem ýttu Þjóðverjum til þess að 
reyna að ganga milli bols og höfuðs á hverjum þeim, er vinarhug og traust bæri til 
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Englands. Og nú þóttust njósnarar Þjóðverja hafa fengið þau gögn í hendur, sem 
þeir þyrftu. Bátur hafði verið sendur frá aðalstöðvum okkar í Stokkhólmi til Tallinn 
og skyldi sækja upplýsingar um mikilsvarðandi málefni. Hann var hertekinn og 
áhöfnin sett í fangelsi í Tallinn. Sér til mikilla vonbrigða fundu Þjóðverjar ekkert, 
sem þeim gæti orðið stoð í, en hófu nú að handtaka fólk í stórum stíl. Hundruð 
manna voru lokuð inni í fangelsum Gestapo, og í margar vikur ríkti nú sama angist 
í landinu og fyrstu vikurnar eftir að Þjóðverjar hertöku land okkar. Neðan jarðar-
hreyfing okkar öll hlaut mikið áfall. Fimm af tólf stjórnendum hennar, sem kosnir 
höfðu verið úr öllum flokkum, voru komnir í fangelsi. Hinir höfðu neyðst til að 
hverfa „undir jörðina“. Eftir þetta áfall náði félagsskapur okkar sér aldrei til fulls.

Þjóðvarnarnefnd Eistlands birti ávarp 23. júní 1944, þar sem hún lýsti yfir því, 
að hún væri eina löglega yfirvald landsins. Í ávarpinu stóð meðal annars þetta:

„Lýðveldið Eistland er ennþá til, þrátt fyrir það að land þess hefur verið her num-
ið hvað eftir annað og þrátt fyrir það ofbeldi, sem það hefur mátt þola þvert ofan 
í alþjóðalög og rétt. Eistneska þjóðin hefur aldrei afsalað sér stjórnarfarslegu sjálf-
stæði sínu. Hún er framvegis ákveðin í því og hefur til þess fyllsta rétt að tilheyra 
sam félagi frjálsra þjóða sem fullgildur og jafnrétthár aðili. Lýðveldið Eistland er 
viður kennt af öllum frjálsum þjóðum heims með Stóra-Bretland og Bandaríkin í 
farar broddi.

Samtímis því, sem landið er nú rænt og ruplað undir hernámsoki framandi veldis, 
er annar fjandsamlegur aðili í þann veginn að ráðast inn í það frá austri, — aðili, 
sem með fjöldamorðum og þrælaflutningum sýndi það berlega árið 1941, að það 
var ætlun hans að afmá Eistland og uppræta hina eistnesku þjóð. Hernámsveldið, 
sem nú heldur landinu í heljargreipum, gereyðileggur efnahagsgrundvöll þess, 
rænir það og mergsýgur og fórnar æskulýð landsins í sínar þarfir, jafnframt því 
sem það hindrar okkur í því að koma viðhlítandi skipan á landvörn okkar og sjálfs-
vörn. Þetta alvarlega ástand krefst þess, að gervallri orku allrar þjóðarinnar verði 
beitt til að vernda réttindi okkar og neyta þeirra. Til þessa hefur þjóðin kjörið og 
skipað þjóðvarnarnefnd lýðveldisins Eistlands. Þjóðvarnarnefndin fer með fram-
kvæmdar valdið, þangað til stofnanir þær, sem stjórnarskráin ákveður, eru aftur 
orðnar starfhæfar. Hún er skipuð fulltrúum frá öllum þeim stjórnmálaflokkum og 
félagsstofnunum utan lands og innan, sem verja vilja og vernda þjóðlegt sjálf stæði 
okkar. Hún stendur í sambandi við sendiherra okkar erlendis og aðra trún aðar-
menn, sem vinna með henni af fullum trúnaði.

Þjóðvarnarnefndin álítur, að allar þær stofnanir lýðveldisins, sem lagðar hafa 
verið niður af hernámsveldinu, eigi að taka aftur upp starfsemi sína svo fljótt sem 
auðið er, samkvæmt því sem lög okkar og stjórnarskrá mæla fyrir.

Lýðveldið Eistland vill hefja vinsamlega stjórnmálalega og viðskiptalega 
sam vinnu við öll ríki, og ásamt öðrum frjálsum þjóðum vinna að því að skapa 
öryggis ástand, sem tryggi bæði stórum og smáum þjóðum frið og farsæld. Sjálf-
stæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar verður að heyja í náinni samvinnu við þær 
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þjóðir aðrar, sem einnig berjast fyrir frelsi sínu og sjálfstæði, og í nánu sambandi við 
alla lýðræðissinna, sem viðurkenna grundvallarregluna um rétt þjóðanna til frelsis.

Margar þjóðir þjást og berjast ásamt okkur fyrir frelsi sínu og réttindum. Aldrei 
skal það takast öflum ofbeldisins að halda öllum þessum milljónum manna í fjötr-
um eða kæfa kröfur þeirra um frelsi. Land okkar þarfnast yðar! Sameinist í órjúfandi 
einingu! Berjist fyrir frjálsu, óháðu og hamingjusömu Eistlandi!“

V.

Strandhéruðin í norðan- og vestanverðu landinu fylltust brátt af hundruðum þús-
unda flóttafólks, sem var ráðið í því að reyna að komast úr landi heldur en falla 
í hendur Rússa. Margt af þessu vesalings fólki varð að hafast við undir berum 
himni. Bóndabæir allir voru fullir af þýskum hermönnum. Þannig var ástatt með-
fram öllum aðalþjóðvegum. Í afskekktari sveitum hafði fólkið ekki hugmynd um, 
hvernig ástandið var, og hélt áfram daglegum störfum. En á stöðum eins og í Haap-
sal, Paldiski, Pärnu og Noarootsi voru þúsundir manna að berjast við að fá færi á 
að flýja. Í Haapsal var til dæmis um það bil helmingur allra háskólakennaranna frá 
Tartu.

Í hvert sinn, sem leynipósturinn kom frá Eistlandi til Stokkhólms, bárust okkur 
unnvörpum beiðnir um að reyna að bjarga þessu fólki. Og það var allt gert, sem auðið 
var, en það komu engin stjórnvöld til hjálpar. Allt starfið var unnið af flóttafólkinu 
sjálfu, sem þegar var komið til Svíþjóðar. Það fórnaði sínum síðasta eyri til þess 
að gera út leiðangra á laun til að bjarga flóttamönnum. Höfnin í Kummelnäs, þar 
sem Svíar höfðu komið upp flóttamannabúðum, fylltist smám saman af hinum 
furðulegustu fleytum, róðrarbátum, opnum vélbátum, seglskútum og gufubátum, 
sem lánast hafði að komast með farm sinn heilan í höfn. Þar fundum við okkur til 
ósegjanlegrar gleði fjölskyldu konu minnar, eina systur mína og sjötíu og fjögurra 
ára gamla móðursystur mína. Hún var gerkunnug hugsunarhætti Rússa, því að hún 
hafði verið hjúkrunarkona Rauða krossins í styrjöldinni milli Rússa og Japana og 
aftur á byltingartímabilinu 1917. Hún kvaðst alltaf hafa borið á sér eitur, frá því 
að hún fór frá Rakverea, þar sem hún hafði dvalið síðasta árið. Með öðrum bátum 
komu ýmsir menntamenn, prófessorar, listamenn og rithöfundar. En langflestir 
flótta mannanna voru fiskimenn, smábændur, verslunar- og skrifstofufólk, með 
öðrum orðum fólk eins og það, sem verið hafði stofninn í þjóð okkar.

Ekkert þessara skipa hafði haft leyfi Þjóðverja til fararinnar. Þó að öllum væri 
ljóst, að yfirráðum Þjóðverja var að verða lokið, var vakað yfir því með sívaxandi 
strang leika að hindra flótta fólks úr landinu. Bátar, sem grunað var, að ætlaðir væru 
til slíkra ferða, voru gerðir upptækir eða eyðilagðir. Nasistaleiðtogarnir héldu uppi 
látlausum áróðri fyrir því, að fólkið flyttist til Þýskalands, en máttu ekki heyra það 
nefnt, að það leitaði sér annars staðar hælis.

Nú var svo komið, að mikill hluti eistnesku þjóðarinnar var samanhnepptur í 
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strandhéruðunum og heyrði dag hvern í útvarpinu ógnandi raddir Rússa. Þetta 
hælis lausa fólk varð sífellt að verjast morðingjum og ræningjum í von um að varð-
veita síðustu leifar eigna sinna. Þriðjungur landsins var þegar í höndum Rússa.

VI.

Þetta ástand ofvænis og ótta stóð óbreytt fram á síðari hluta september. Engar 
verulegar breytingar höfðu orðið við Emajõgi-línuna eða á Narva-vígstöðvunum. 
Eistnesku hermennirnir voru vongóðir og albúnir þess að hefja sókn, ef þeim hefði 
komið hin minnsta hvatning eða stoð frá Þjóðverjum. En nú hafði Finnland gefist 
upp, og þýsk tilraun til þess að ná hinni afar mikilvægu eyju Korkessaari hafði 
mis tekist. Með því hafði Eistland glatað hernaðarlegu gildi fyrir Þjóðverja. 17. 
september fengu þýsku herirnir leynilega skipun um að vera horfnir úr Eistlandi 
innan tíu daga. Skyndilega yfirgáfu þeir því Emajögi-línuna, og Rússar gátu 
óhindr aðir farið yfir fljótið. Eistnesku sveitunum á Narva-vígstöðvunum var látið 
það eftir einum að hamla gegn ofurefli Rússa þar. Með ofsahraða flykktust þýskir 
vörubílar, skriðdrekar og brynvagnar til Tallinn. En þegar þangað kom, gerðist 
alveg óvæntur atburður. Eistneskar hersveitir hröktu þá út úr borginni, og lýst var 
yfir valdatöku eist neskrar stjórnar með stuðningi þjóðvarnarnefndarinnar og síðasta 
for sætisráðherra hins frjálsa Eistlands, prófessors Uluots, sem Päts forseti hafði sett 
inn í embætti. Þessi stjórn gaf út ávarp, sem beint var bæði til einræðisríkjanna 
beggja og alls hins sið menntaða heims. Eistneski fáninn var dreginn að húni á 
stjórnarráðshúsinu. Það þarf ekki að taka það fram, að þessi stjórn átti sér skamman 
aldur. Þegar áður en síðustu flóttamannabátarnir, sem nú voru ekki hindraðir af 
neinum þýskum yfir völdum, létu úr höfn í Tallinn, brunuðu rússneskir skriðdrekar 
inn í borgina, 22. september. Enn höfðu þó eistneskar sveitir allmikil héruð landsins 
á valdi sínu. En Þjóðverjar voru allir á brott og höfðu fyrirvaralaust yfirgefið hina 
eistnesku vopna bræður sína.

Sveitirnar, sem börðust á Narva-vígstöðvunum, voru iðulega skotnar niður. Ein-
staka hópa tóku Rússar höndum, og smáhópum tókst að komast undan. Fólkið 
hafði afdráttarlaust neitað að leita hælis í Þýskalandi, og nú skall hin rauða flóð-
bylgja yfir það í annað sinn.

En þó að allur þorrinn yrði þannig að sætta sig við að vera kyrr, komust menn 
þó tugum þúsunda saman úr landi, jafnvel eftir að Rússar voru komnir til Tallinn. 
Alls munu um tuttugu þúsund manns hafa komist til Svíþjóðar og fimmtíu til 
sextíu þúsund eftir ýmsum leiðum til Þýskalands. En tugir þúsunda urðu að snúa 
við vegna þess, að öllum vegum var lokað. Hundruð þúsunda höfðu ekki hugmynd 
um fyrr en Rússar voru komnir yfir þá. Þjóðverjar svikust með öllu um að láta 
fólkið vita, hver hætta vofði yfir því, og er það engan veginn minnsta óþokkabragð 
þeirra í Eistlandi. Meira en helmingur þjóðarinnar hefði farið sjálfviljugur í útlegð, 
ef hann hefði átt þess kost, fremur en falla í hendur Rússa. Þau örlög stóðu fólki 
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fyrir hugarsjónum sem verri en allt annað. Það hafði fengið smjörþefinn af þeirri 
reynslu.

Ein af systrum mínum, sem hafði gengið í hjálparsveit í Suður-Eistlandi eftir 
loft árásina á Tallinn, fékk skipun um það að fara til Þýskalands í þann veginn, 
sem allt var að hrynja í rúst fyrir Þjóðverjum. Henni tókst að flýja úr lestinni í 
Tall inn í von um að geta einhvern veginn fengið far til Svíþjóðar. Dóttir hennar 
var áður komin þangað í för með móður minni. Systur minni tókst að komast 
um borð í bát hálftíma áður en hann skyldi leggja af stað. Sá bátur mátti taka 150 
farþega. Nú hafði hann 500 innanborðs. Gömul farlama kona skreið á hnjánum 
fram bryggjuna og grátbað um far. Hún komst, en fjöldi stóð eftir og átti engrar 
undankomu von. Móðir henti dóttur sinni lítilli á skipsfjöl, er báturinn var orðinn 
laus — en varð sjálf að vera eftir. Vinur minn, sem þarna var og sá atburðinn, sagði: 
„Ég hef aldrei getað gert mér helvíti í hugarlund, en nú hef ég séð það.“

Dóttir eistnesks háskólakennara varð að flýja að næturlagi fáklædd til þess að 
bjarga lífi sínu. Hún og félagar hennar börðust í tíu daga á hafinu í litlum róðrarbát 
við hauststorma og ósjó, áður en þau náðu landi við Svíþjóð. Vikum saman eftir að 
Eistland var að fullu hernumið, héldu bátar áfram að koma með flóttamenn, sér-
staklega til Gotlands, sem liggur beint á móti eistnesku eyjunum. Og löngu seinna 
var fólk að reyna að smíða sér báta í alls konar fylgsnum og hætti lífi sínu til þess 
að komast frá landi þrátt fyrir strandverði Rússa. Fólkið hætti á allt heldur en sæta 
þeim örlögum, sem því fannst eins og að vera grafið lifandi.
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Sögulok 

I.

Nú var svo komið, að varla virtist þverfótað í Svíþjóð fyrir eistneskum flótta-
mönn um. Jafnvel nokkur þúsund Lettar og nokkur hundruð Litáar björguðust 
einnig þangað, þó að strönd Litáens væri ekki orðin nema einir tveir, þrír kíló-
metrar, eftir að Memel var hernumin, og hafnlaus að auki. Samkvæmt þeirri venju 
sinni að bregðast drengilega við, hvar sem félagslegrar hjálpar er þörf, komu Svíar 
upp flóttamannabúðum hér og hvar í landinu, einkum á Gotlandi og í nánd við 
Stokkhólm. En þeir urðu snortnir skelfingu andspænis þeirri hryllilegu eymd, 
sem þeim birtist, er þeir fóru að liðsinna þessum reköldum af hinu mikla, rok-
úfna þjóðahafi. Margir af flóttamönnunum höfðu engu getað borgið öðru en föt-
unum, sem þeir stóðu í, og þau voru oft ekki orðin annað en tötrar. Það var örð ugt 
fyrir venjulegan sænskan borgara að trúa því, að þessir vesalingar kæmu frá sið-
menntuðu landi. Þær þjáningar, sem þetta fólk hafði orðið að þola vikum saman í 
flótta mannabúðum, bæjum, sem lágu undir látlausri stórskotahríð og loftárásum, í 
bátaskriflum, sem oft voru að því komnir að sökkva, í baráttu við myrkur, vosbúð, 
hungur og kulda, höfðu látið eftir sig harla greinileg spor. Það mátti lesa af andlitum 
þess söguna um baráttu þess fyrir lífinu og alla þess angist og óró. Margir urðu 
mið ur sín af langvarandi næringarskorti. Hins vegar olli kunnátta þess í erlendum 
málum og kurteisleg framkoma þess því, að þessi fyrstu óhugnanlegu áhrif hurfu 
fljótt og augu fólks opnuðust fyrir sannleikanum. Hin auðuga, farsæla Svíþjóð 
kenndi snöggvast fara um sig hinn ískalda gust frá stormasvæðunum í austri.

Flestir þeirra flóttamanna, sem upprunalega höfðu farið til Finnlands, ílentust 
að lokum í Svíþjóð, svo að það urðu alls um 25.000 Eistlendingar og 6.500 Eist-
lands-Svíar í flóttamannabúðunum. Um 4.000 manns af Eistlendingunum voru 
lista menn, menntamenn, stúdentar, prestar, verkfræðingar og kaupsýslumenn. 
Hinir voru fiskimenn, bændur, skrifstofumenn, verslunarmenn, iðnverkamenn og 
skógar  höggsmenn. Hundrað háskólakennarar höfðu bjargast yfir Eystrasalt og hér 
um bil jafnmargir listamenn, leikarar, tónlistarmenn, rithöfundar og blaðamenn. 
Allir bjuggu þeir mánuðum saman í yfirfullum flóttamannabúðum, þar sem Svíar 
gerðu þó allt, sem í þeirra valdi stóð, til þess að létta og milda hin grimmu örlög 
þessa fólks.

Þegar dró að lokum styrjaldarinnar, tóku hinir fjölmörgu flóttamenn úr öðrum 
lönd um, til dæmis frá Noregi og Danmörku, að hugsa til heimferðar. Á meðan birta 
tók yfir framtíðinni fyrir þeim, dimmdi meir og meir yfir henni fyrir Eistlendingum. 
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Það bárust sagnir um þúsundir samlanda okkar, sem hefðu verið drepnir á flótta 
sínum til Mið-Evrópu. Rússar gerðu sér að reglu að drepa Eystrasaltslandamenn, 
hvar sem þeir fundust utan landamæra síns fyrra föðurlands, meira að segja þá 
Eist lendinga, sem hið sigraða Finnland varð að framselja rússneskum yfirvöldum. 
Það komu fregnir um, að ráðist hefði verið með vélbyssum og flugvélum á báta, 
sem sendir voru til þess að bjarga flóttamönnum af eistnesku eyjunum, og það 
löngu áður en þeir nálguðust ákvörðunarstað. Sífellt fréttist um Eistlendinga, sem 
flugu menn ráðstjórnarinnar í Svíþjóð hefðu rænt og síðan skyldu sendir til föður-
hús anna. Áróðursmenn kommúnista gerðu sér ferðir í flóttamannabúðir vorar og 
töldu menn á að hverfa heim í hina óumræðilegu ráðstjórnarparadís. En þessir 
sendi menn voru ekki margir, því að þeir fengu mjög slæma reynslu af slíkum heim-
sóknum. Það var á þá litið sem þá fjandmenn, sem þeir í raun og sannleika voru, 
og það var með þá farið eftir því.

Örlög flóttamannanna í Mið-Evrópu urðu öllu átakanlegri en þeirra, sem komust 
til Svíþjóðar. Fjölda marga drápu herir Rússa varnarlausa á vegunum, er þeir sóttu 
vestur. Þeir, sem komust alla leið að þýsku landamærunum, hröktust lengra til 
vesturs, eftir því sem Rússar sóttu fram. Flestir reyndu að komast svo langt til vesturs 
sem auðið var, en nokkur þúsund sneru í norðvestur í átt til dönsku landamæranna. 
Eist lendingar, sem höfðu orðið að sæta nauðungarútboði, stóðu í samvinnu við 
neðan jarðarhreyfinguna dönsku og sáu henni fyrir allmiklu af vopnum, sem þeir 
höfðu tekið frá Þjóðverjum. Fylking Eistlendinga þynntist því allmjög, eftir því sem 
vestar dró, áður en hún náði umráðasvæðum Breta, Bandaríkjamanna eða Frakka. 
Þegar það spurðist síðan skyndilega, að Bandaríkjamenn hefðu í hyggju að rýma 
stór svæði í Mið-Þýskalandi til eftirlætis við Rússa, flæddi ný flóttamannabylgja 
vestur á bóginn. Eistlendingar voru þar í fararbroddi, enda kunnir orðnir ráð stjórn-
ar  menningunni og aðförum rauðu dátanna. Ef ekki fékkst neitt farartæki, þá var 
haldið af stað gangandi. Menn lögðu í hvaða ófæru sem var heldur en að eiga á 
hættu að falla í klær bolsévíka.

Þegar ringulreið styrjaldarlokanna tók ofurlítið að sjatna í Vestur-Þýskalandi, 
kom í ljós, að mikill meiri hluti eistneskra flóttamanna hafði komist undan Rúss-
um. Það er erfitt að segja um tölu þeirra, því að margir voru svo hræddir við að 
verða sendir inn á yfirráðasvæði Rússa, að þeir þorðu ekki að láta skrá sig hjá nein-
um yfirvöldum. Þetta mun þó hafa verið nálægt 50–60.000 manns.

Þeir, sem létu skrá sig sem föðurlandsleysingja, voru settir í sérstakar flótta-
manna   búðir. Það er örðugt að segja, hvernig ýmsum reiddi af á hinum ýmsu 
um   ráða svæðum Bandamanna. Fágætt var, að yfirvöld framseldu Rússum flótta-
mennina, en þó kom það fyrir. Og allmörgum var rænt af flugumönnum og 
hryðju   verkasveitum kommúnista. Þrátt fyrir alla örðugleika reynir þetta fólk að lifa 
og halda við hugrekki sínu. Samlandar þess í Svíþjóð gera sér allt far um að hjálpa 
því á ýmsan hátt, meðal annars með því að senda því gjafaböggla. Því miður hættir 
þeim mjög við að týnast á leiðinni. Það vonar, að Bretland sjái sér hag í að hagnýta 
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sér iðni þess og þekkingu og þá ekki síður sum hin strjálbyggðu samveldislönd 
Breta. Og það horfir löngunaraugum til Bandaríkjanna, þótt innflytjendalöggjöfin 
geri það ósennilegt, að þangað komist nema fáir einir. En framar öllu vonar þetta 
fólk, að sú stund renni upp, að það geti aftur tekið að byggja land sitt án þess að 
þurfa að búa við ógnanir erlendra ránsmanna og ofbeldisseggja.

Lítið hefur áunnist um að ráðstafa þessu fólki til frambúðar. Þó skal þess getið, að 
Belgía hefur boðist til þess að taka 20.000 Eystrasaltsmenn, sjá þeim fyrir húsnæði 
og lofa þeim að hafa sína eigin skóla. Samveldislönd Breta hafa lítinn áhuga sýnt 
í málinu. Í Suður-Ameríku virðist vera nokkru meiri áhugi, en stjórnmála- og fé-
lags málaástæður eru þar víða svo, að þær freista lítt fólks, sem umfram allt er að 
flýja gerræði og lögregluharðstjórn. Eins og af þessu má ráða, bíður eistneska flótta-
fólksins skuggaleg og óráðin framtíð, en það vill fyrir engan mun fara heim. Ekkert 
óttast það meira en tilhugsunina um að komast undir stjórn kommúnista. Það kýs 
heldur hreinsunareldinn en víti sjálft.

II.

Eistland lifir nú hörmulegasta tímabil sögu sinnar frá því í byrjun 17. aldar, er styrj-
aldir höfðu nálega afmáð íbúa þess. Jafnvel ógnatímabilið 1940–41 sýnist svo sem 
hégómi móts við það, sem nú gengur yfir landið.

Eyðilegging sú af styrjaldarorsökum, sem gengið hefur yfir landið, er ægileg. 
Fors eti Æðsta ráði Eistlands, dr. Vares-Barbarus, skýrði frá því í ræðu, að nálega 
helmingur allra húsa í höfuðborginni hefði eyðilagst. Í Tartu er meira en helm-
ingur allra húsa í rústum, og í Narva getur ekki heitið, að húskofi standi uppi. Í 
Pärnu, baðstaðnum blómlega, sem áður tók á móti tugum þúsunda gesta hvaðan-
æva úr heimi, hangir uppi svo sem tylft húsa, sem afhent hafa verið stakh anó vítum 
og stjórnargæðingum. Hundruð bæja og þorpa hafa verið jöfnuð við jörðu. Bú-
stofn inn dróst saman um helming á stríðsárunum, ósánir akrar urðu 60% akur-
lendisins. Verksmiðjuiðnaðurinn lagðist nálega alveg í rústir. Ekkert af þessu hafa 
kommúnistar verið menn til að endurreisa.

Það  voru æðifáir skólar, bókasöfn, söfn og leikhús, sem ekki urðu eyðilegging-
unni að bráð. Þó var ýmsum dýrmætum söfnum bjargað fyrir dugnað andstöðu-
hreyf  ingarinnar. En það var engin af hinum meiri háttar menntastofnunum, sem 
fékk borgið útbúnaði sínum, nema háskólinn í Tartu. Háskólabókasafnið með sín 
700.000 bindi stendur ennþá — mitt í viðurstyggð eyðileggingarinnar.

Nálega hver brú í landinu var eyðilögð, þegar styrjaldarárum lauk, járnbrautir 
allar úr sér gengnar og vagnabirgðir þeirra farnar veg allrar veraldar — rænt, stolið 
og eyðilagt. Lengi komst ekkert lag á samgöngur í landinu, enda kommúnistar 
áhuga lausir um þær. Fólkið var í þeirra augum þrælar fastir á fótum og þurfti ekki 
að ferðast — nema í þrælaflutningum.

En það er þó ekki þetta, sem íbúum landsins svíður sárast, né það, sem aftrar 
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flótta  mönnunum frá að hverfa heim. Með sína tuttugu ára reynslu af því, hve 
frelsið varð frjósamt til framkvæmda og þjóðþrifa og hversu miklu þrautseigja og 
hugsjónagleði fá til leiðar komið, myndi þetta fólk með gleði taka á sig alla örðug-
leika og hefjast handa um það volduga átak að byggja land sitt upp á ný, ef það 
mætti. Það bíður eftir tækifæri til þess, dreymir um það fagra en vonlitla drauma. 
En það vill ekki berjast við mannlegan fjanda, grimmari og heimskari en nokkurn 
annan, og framandi stjórnarfar, sem ekki einungis gerir það ókleift að byggja upp 
nokkuð nýtt, heldur einnig að lifa.

Þessi óhugnanlegi fjandi hefur þegar sýnt, að hann hefur engu gleymt, og hann 
hefur ekkert lært, nema ef til vill ennþá „vísindalegri“ aðferðir í þeirri list sinni 
að undiroka og deyða. Fyrstu vikurnar eftir styrjaldarlokin skyldi koma fram 
með mildi og friði. Skógarbræðurnir voru lokkaðir fram úr fylgsnum sínum með 
fagurgala og loforðum um frið og grið — kommúnistaloforðum. Þeir voru látnir í 
friði — einn eða tvo mánuði. Síðan tóku þeir að hverfa hver á fætur öðrum, og eftir 
það eru handtökurnar í fullum gangi. Nótt eftir nótt, viku eftir viku, mánuð eftir 
mánuð um allt landið. Úr Valjäs-hreppi á Ösel var tíundi hver maður fluttur burt 
þrælaflutningi fyrstu tólf mánuðina. Þegar einni „hreinsuninni“ er lokið, er önnur 
hafin. Fangabúðir voru það fyrsta, sem Rússar reistu í landinu. Sérstakar NKVD-
nefndir snuðra nú um alla hreppa, og alltaf er verið að svipta byggðirnar duglegasta 
og þrekmesta fólkinu.

Það er áætlað, að tala þeirra, sem Þjóðverjar tóku af lífi, og þeirra, sem fórust í 
loftárásunum, hafi verið 20–25.000 og tala flóttamanna til Þýskalands og þeirra, 
sem Þjóðverjar fluttu þangað með nauðung, rúmlega 100.000 manns. Samkvæmt 
útvarps skýrslu frá Moskvu 14. maí 1946 hafði íbúum Eistlands fækkað um fjórðung 
á styrjaldarárunum, eða nálægt 300.000 manns. Hér við má enn bæta að minnsta 
kosti 150.000 manns, sem horfið hafa með ýmsum hætti. Á þessu manntjóni bera 
Rússar ábyrgð og eiga þar alla sök.

Eistneski verkamaðurinn er orðinn þræll verksmiðjustjórnarinnar, bundinn við 
vinnustað sinn, þangað til hann er fluttur eitthvað, eins og skepna. Hann þræl ar 
fyrir erlenda herra, ekki sér til hagsmuna eða landi sínu til gagns, því að það, sem 
hann framleiðir, hverfur í hina austrænu hít. Skóskammturinn hans er — á pappír-
num — einir skór fjórða hvert ár. Og þó er skógerð sú iðja, er einna best gengur 
í landinu. Í Union-verksmiðjunni eru framleidd 2.000 pör á dag, en þau eru öll 
send til Rússlands. Allt er flutt út úr Eistlandi og ekkert inn nema nauðsynlegustu 
hrá efni til iðnaðarins.

Eistneski verkamaðurinn er að gefast upp líkamlega af hungri og harðrétti. Og 
hann á aldrei nokkra frjálsa stund. „Frítíma“ sínum verður hann að verja til yfir-
vinnu „af frjálsum vilja“, til stjórnmálaþjálfunar og eilífra fundahalda. Hann á 
ekkert einkalíf, því að sá gólfflötur, sem hann ræður yfir, er í mesta lagi 6 fermetrar, 
horn í stofu. Hann kennir aldrei nokkurs öryggis, og hann á sér engar vonir. Upp-
eldið er orðið skrípaleikur, heræfingar og stjórnmálafyrirlestrar meginuppistaða 
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skólastarfsins. Átta, níu og tíu ára eru börnin rekin til að taka þátt í skotæfingum. 
Og þessar æfingar eru álitnar svo nauðsynlegar, að það varðar 100 rúblna sekt að 
mæta ekki í skólanum, þó að börnin verði stundum að ganga þangað berfætt um 
há veturinn.

Það er jafnhættulegt að rækja trú sína og það var 1940–1941. Lögreglan hefur 
vak andi auga á þeim, sem sækja guðsþjónustur. Í öllu landinu eru ekki nema rúmir 
sjö tíu prestar eftir. Á Ösel er aðeins einn, á Dagey enginn.

Menntalíf er allt útkulnað. Eistnesku flóttamennirnir í Svíþjóð, 25.000 að tölu, 
skapa meiri og betri bókmenntir en allt heimalandið. Ógnastjórnin og ritskoðunin 
hafa slökkt alla skapandi hæfileika á bókmenntasviðinu.

Þannig eru þær almennu ástæður, sem gera það óhugsandi, að flóttafólkið vilji 
hverfa heim. Í stað þess reyna stöðugt margir þeirra að flýja, sem enn dveljast í 
Eist landi. En hinn strangi vörður með öllum ströndum og hinar þungu refsingar, 
sem liggja við hverri flóttatilraun, gera alla viðleitni í þá átt að harla áhættusömu 
ævin týri. Þó eru þeir til, sem smíða báta á laun og leggja enn í þann háska að kom-
ast undan.

Það er augljóst, að útrýmingu þessara þjóða verður haldið áfram, uns lokið er, og 
löndin byggð áreiðanlegum kommúnistum frá Rússlandi, ef ráðstjórnarherrarnir fá 
að halda áfram starfi sínu ótruflaðir. Axarskaftið frá tíð Péturs mikla verður ekki 
endur tekið. Og þó hefur Rússland engin gild rök til að fara svo að. Það eru ekki 
til friðsamari þjóðir í allri veröldinni en Eystrasaltsþjóðirnar. Og þær væru þess 
ómegn ugar að vinna Rússlandi nokkurt tjón, jafnvel þó að þær vildu. Allt, sem þær 
óska sér, er að fá að lifa í friði og frelsi og sinna sínu eigin. Sjálfstæði þeirra stóð 
skamma stund, en nógu lengi til þess að sýna svart á hvítu, að þær voru fullfærar 
um að sjá sér farborða menningarlega og efnalega eins og þær þjóðir, er best gerðu. 
Þær áreittu engan, ekki einu sinni sína fornu kúgara. Þeir notuðu hins vegar fyrsta 
tæki færið til þess að leiða yfir þessar þjóðir skelfilegustu ógnir, sem þekkjast í sögu 
síðari alda.

Rússland hefur enga þörf fyrir hin fátæklegu náttúruauðæfi Eystrasaltslandanna, 
því að sjálft býr það yfir gnótt þeirra, ef nýtt væru af viti. Það hefur heldur enga þörf 
fyrir þessi landsvæði sem viðskiptastöðvar, því að það hefur aldrei notað sér höfn-
ina í Lenínsgarði til fullnustu. Árin milli stríða var að jafnaði ekki notaður nema 
þriðjungur hennar. Þessi lönd hafa ekkert gildi heldur fyrir Rússland frá sjónarmiði 
land varna. Það sannaðist átakanlega í síðari heimsstyrjöldinni. Eina röksemdin, 
sem Rússar hafa fært fram fyrir innlimun þessara landa, er sú, að þau hafi sjálf ósk-
að hennar. Þetta er ósvífnasta og fjarstæðasta lygi, sem nokkurt einræðisríki hefur 
borið á borð. Ekkert kysu þjóðir Eystrasaltslandanna fremur en að vera með öllu 
lausar við yfirdrottnun Rússa.

Almenningsálitið í heiminum hefur látið sig örlög þessara þjóða furðulega litlu 
skipta. Það er eins og menn hafi gengið að því sem vísu, að það mætti til að fórna 
þessum þjóðum vegna farsældar mannkynsins að öðru leyti. Þjóðverjar, Japanir og 
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Ítalir hafa notið margháttaðrar meðaumkunar og aðstoðar sigurvegara sinna. En 
Eystra saltsþjóðunum hefur verið sökkt í gleymsku. Það er eins og það þyki ekki 
eiga við að minnast á þær. Og þó eru örlög þeirra ægilegri en nokkurrar annarrar 
undir okaðrar þjóðar. „Það er verið að gera út af við þær á sama hátt og Asteka og 
Inka forðum,“ sagði fulltrúi á alþjóðaráðstefnu í Lundúnum nýlega. Ekkert einasta 
blað birti þessi ummæli hans.

Og þó þreyja og þrauka bæði Eistlendingar, Lettar og Litáar. Þeir vona enn, að 
einhvern tíma muni réttlætið sigra. Þeir vilja ekki trúa því, að þrjár friðelskandi 
fram  faraþjóðir verði brotalaust ofurseldar glötuninni. Allir Eistlendingar, bæði 
heima og þeir, sem lifa landflótta, bíða þess dags, er þeim gefist kostur á að tjá vilja 
sinn í frjálsum, lýðræðislegum kosningum, án íhlutunar erlendra harðstjóra. Þá 
munu þeir enn leggja fram sinn skerf til vestrænnar menningar og lýðræðis, eins og 
þeir þegar hafa gert og sannað, að þeir eru menn og drengir til að gera.
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Skýringar 

griðasáttmála … 7. bls. Í griðasáttmálanum, sem utanríkisráðherrar Þýskalands og 
Ráðstjórnarríkjanna undirrituðu í Moskvu 23. ágúst 1939, skiptu Hitler og Stalín með 
sér Mið- og Austur-Evrópu í leynilegum viðbótarákvæðum. Stalín skyldi fá Finnland, 
Eistland, Lettland, austurhluta Póllands og Moldovu, en Hitler vesturhluta Póllands og 
Litáen. Seinna breyttu þeir samkomulagi sínu svo, að Stalín fékk líka Litáen, en Hitler 
stærri sneið af Póllandi. Í samræmi við sáttmálann réðst Hitler að vestan inn í Pólland 1. 
september 1939, en Stalín að austan 17. september. Þórbergur Þórðarson hafði eftir árás 
Hitlers á Pólland sagst hengja sig, ef Stalín færi líka inn í Pólland (í samtali við dr. Guðmund 
Finnbogason landsbókavörð á Hótel Borg 13. september). Þegar Þórbergur var minntur 
opinberlega á þessa yfirlýsingu, kvaðst hann aðeins hafa sagst hengja sig, færi Stalín í stríðið 
með Hitler. Í samræmi við griðasáttmálann réðst Stalín líka á Finnland og kúgaði undir sig 
Eystrasaltslöndin. Þótt flestir íslenskir kommúnistar styddu Stalín fast í þessum aðgerðum, 
sættu sumir samstarfsmenn þeirra sig ekki við það, þ. á m. Héðinn Valdimarsson og Benjamín 
H. J. Eiríksson, og sögðu skilið við Sósíalistaflokkinn, sem stofnaður hafði verið haustið 1938, 
þegar kommúnistaflokkurinn íslenski sameinaðist klofningsbroti úr Alþýðuflokknum. Sjá m. 
a. Hannes H. Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998 (Reykjavík: Almenna bókafélagið 
2011). Evrópuráðið hefur gert 23. ágúst að minningardegi fórnarlamba alræðisstefnunnar í 
Evrópu, nasisma og kommúnisma. 

Hitlers … 7. bls. Adolf Hitler (1889–1945) var frá Austurríki, en barðist í þýska hernum í fyrri 
heimsstyrjöld. Seinna kvaðst hann hafa orðið fyrir sinnepsgasárás Breta 1918 og því blindast 
tímabundið. En þýskur taugalæknir af gyðingaættum, sem flýði til Íslands, Karl Kroner, 
hélt því fram, að hann hefði orðið fyrir taugaáfalli og því blindast um skeið. Eftir stríð gekk 
Hitler í Hinn þjóðernissósíalíska þýska verkamannaflokk Þýskalands (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei), nasistaflokkinn, og varð skjótt foringi hans. Stefna flokksins var 
blanda úr sósíalisma, þjóðernisstefnu og gyðingahatri. Var hann afar andsnúinn frjálshyggju 
og „stórauðvaldi“ annars vegar og „gyðinglegum bolsévisma“ hins vegar. Hitler varð kanslari 
Þýskalands í janúar 1933 og tók sér brátt einræðisvald, en stytti sér aldur í rústum Berlínar í 
stríðslok 1945. Hann er með samstarfsmönnum sínum talinn bera ábyrgð á morðum um sex 
milljóna gyðinga í Helförinni. Sbr. Boga Þór Arnason, Barnið sem varð að harðstjóra: saga helstu 
einræðisherra 20. aldar (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 2015), þar sem er stuttur kafli um 
Hitler. Einnig má nefna Hitler talar eftir Hermann Rauschning (Reykjavík: Menningar- og 
fræðslusamband alþýðu, 1940). Þar er sjónarmiðum Hitlers skilmerkilega lýst, þótt ýmsir 
fræðimenn efist um, að Hitler hafi sagt allt það sjálfur við Rauschning, sem haft er eftir 
honum. „Húsamálarinn Hitler“ er ljóð eftir Bertolt Brecht, sem birtist í Rauðum pennum, 
1. árg. (1935), 256. bls. Sjá einnig Konrad Heiden, Ævi Adolfs Hitlers: saga ábyrgðarlausrar 
aldar (Reykjavík, Víkingsútgáfan, 1943). Allir voru þeir Rauschning, Brecht og Heiden 
mjög andvígir Hitler, og komu verk þeirra út, áður en hann hleypti af stað heimsstyrjöld 
og Helförinni. Sjá enn fremur m. a. Þorstein Thorarensen, Að hetjuhöll. Saga Adolfs Hitlers: 
uppruni hans, æska og fyrstu baráttuár (Reykjavík: Fjölvi, 1969), Hugh Trevor-Roper, Síðustu 
daga Hitlers (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1972), og Traudl Junge, Til hinstu stundar: 
einkaritari Hitlers segir frá (Seltjarnarnes: PP forlag, 2004).
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Stalíns … 7. bls. Josíf Vissaríanovítsj, sem kallaði sig Stalín (1878–1953), var frá Georgíu í 
Kákasus. Hann var bolsévíki, í róttækari armi rússneska jafnaðarmannaflokksins, og komst 
smám saman til æðstu valda í Kremlkastala árin eftir valdarán bolsévíka 7. nóvember 1917. 
Gerðist hann miskunnarlaus einræðisherra, sem svelti milljónir bænda í Úkraínu til bana 
1932–1933, þegar þeir tregðuðust við að afhenda ríkinu allar afurðir sínar. Einnig framkvæmdi 
hann reglulega „hreinsanir“ í kommúnistaflokknum, svo sem í Moskvuréttarhöldunum 1938. 
Milljónir manna sátu í þrælkunarbúðum hans. Eitt besta yfirlitið á íslensku um ógnarstjórn 
Stalíns er kafli Nicholas Werth í Svartbók kommúnismans (Reykjavík: Háskólaútgáfan 2009). 
Sbr. einnig Boga Þór Arnason, Barnið sem varð að harðstjóra, þar sem er stuttur kafli um Stalín, 
og Simon Sebag Montefiore, Stalín unga (Reykjavík: Skrudda, 2009). Eftir stalínista eru til á 
íslensku Gunnar Benediktsson, Bóndinn í Kreml (Reykjavík: Reykholt, 1945) og J. T. Murphy, 
Stalín (Reykjavík: Kristján Júlíusson, 1975).

Gaf hann út fjölda … 7. bls. Ritaskrá Ants Oras er í afmælisriti til hans 65 ára, Estonian Poetry 
and Language, ritstj. Viktor Kõressaar og Aleksis Rannit (Stockholm: Estonian Learned Society 
in America, 1965). 

fyrirvaralausra fjöldaflutninga … 7. bls. Oras lýsir hér í bókinni hinum fyrirvaralausu 
nauðungarflutningum, sem hófust aðfaranótt 14. júní 1941. Um 10 þúsund manns voru þá 
flutt burt. En eftir að Oras skrifaði bók sína, hófust nauðungarflutningar til Síberíu í því skyni 
að kúga bændur til að ganga í samyrkjubú. Flytja átti um 30 þúsund manns burt aðfaranótt 
25. mars 1949, en mörgum tókst að leynast eða flýja. Samtals voru 20.722 manns flutt burt 
á þremur dögum. Fyrstu fimmtán ár hernáms ráðstjórnarinnar var líka talsvert þess í milli 
um, að fólk væru flutt nauðugt burt, en þá fámennari hópar. Eftir 1956 var sumum hinna 
brottfluttu leyft að snúa aftur til Eistlands.

Skógarbræður … 7. bls. Baráttu skæruliðanna er lýst í Mart Laar, The Forgotten War. 
Armed Resistance Movement in Estonia in 1944–1956 (Tallinn: Grenader, 2005). Laar er 
sagnfræðingur og var tvisvar forsætisráðherra Eistlands, 1992–1994 og 1999–2002. Hann var 
varnarmálaráðherra 2011–2012, en varð þá að láta af starfi vegna heilsubrests. Hann hefur 
verið formaður bankaráðs Eistlandsbanka frá 2013. Laar hefur oft komið til Íslands, m. a. til 
að tala á þingi Mont Pèlerin samtakanna í ágúst 2005.

út á ensku … 7. bls. Baltic Eclipse (London: Victor Gollancz, 1948); Slagskugga över Baltikum 
(Stockholm: Aldus/Bonniers, 1949); Mørke over Baltikum (Oslo: Høvik Forlag, 1949); Viron 
kohtalonvuodet (Jyväskylä: Gummerus, 1958). Finnska útg. er nokkuð aukin. 

Birti Morgunblaðið … 7. bls. Her í landi, Lesbók Morgunblaðsins 20. febrúar 1955 (kaflar í 
útdrætti). Þýðingin er ekki hin sama og síðar e. séra Sigurð Einarsson á sjálfri bókinni.

Almenna bókafélagið … 7. bls. Félagið var kynnt í fimm dálka frétt á baksíðu Morgunblaðsins 
17. júní 1955, og rituðu undir ávarp um stofnun þess stjórnarmennirnir, Bjarni 
Benediktsson ráðherra, Alexander Jóhannesson prófessor, Jóhann Hafstein bankastjóri, Karl 
Kristjánsson alþingismaður og Þórarinn Björnsson skólameistari. Einnig rituðu undir það 
bókmenntaráðsmennirnir Gunnar Gunnarsson rithöfundur, Birgir Kjaran, rithöfundur og 
heildsali, Davíð skáld Stefánsson frá Fagraskógi, Guðmundur G. Hagalín rithöfundur, dr. 
Jóhannes Nordal hagfræðingur, Kristján Albertsson rithöfundur, Kristmann Guðmundsson 
rithöfundur, Tómas Guðmundsson skáld og dr. Þorkell Jóhannesson prófessor. Fyrstu útgáfurit 
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AB voru auk bókar Oras Íslendinga saga Jóns Jóhannessonar prófessors til 1550, fyrra bindi, 
Myndir og minningar, ævisaga Ásgríms Jónssonar málara eftir Tómas Guðmundsson, Grát, 
ástkæra fósturmold eftir Alan Paton, um kúgunina í Suður-Afríku, og Hver er sinnar gæfu smiður 
eftir Epiktetos. Almenna bókafélagið gaf aðallega út fagurbókmenntir og fræðslurit, en nokkur 
þeirra voru um kúgunina í kommúnistaríkjunum, t. d. Nytsamur sakleysingi eftir Otto Larsen 
(1956), Hin nýja stétt eftir Milovan Djilas (1958), Sívagó læknir eftir Borís Pasternak (1959), 
Dagur í lífi Ívans Denísovítsj eftir Aleksandr Solzhenítsyn (1963) og Deild 7 eftir Valeríj Tarsís 
(1966). Almenna bókafélagið lenti í svipuðum erfiðleikum og mörg önnur útgáfufyrirtæki 
á 10. áratug og varð gjaldþrota 1996, en var endurreist 2011, þegar nafnið var keypt út úr 
þrotabúi. Er það nú rekið sem hluti BF-útgáfu ehf.

Mál og menningu … 7. bls. Að stofnun Máls og menningar sumarið 1937 stóðu Félag 
byltingarsinnaðra rithöfunda og bókafyrirtækið Heimskringla, en það hafði verið stofnað 
eftir fyrirskipun frá Moskvu (í bréfi frá Mauno Heimo til Brynjólfs Bjarnasonar í febrúar 
1933, sjá Hannes H. Gissurarson, Íslenska kommúnista 1918–1998, 96. bls.). Snemma 
voru stofnuð sjálfseignarfélög, sem áttu eignir Máls og menningar, og voru þau skrifuð fyrir 
húseignum að Þingholtsstræti 27 og Laugavegi 18. Um það leyti er helsti frumkvöðull og 
forystumaður Máls og menningar, Kristinn E. Andrésson (sjá næstu aftanmálsgrein), lést 
1973, voru sjálfseignarfélögin komin í hendur nokkurra ungra Alþýðubandalagsmanna, sem 
vildu ekki tengjast kommúnistaríkjunum. Þar var framarlega í flokki Halldór Guðmundsson 
bókmenntafræðingur, sem tók við stjórn Máls og menningar 1984, en hann er dóttursonur 
Halldórs Stefánssonar rithöfundar, sem var einn af stofnendum Máls og menningar. Stórhýsið 
við Þingholtsstræti 27 var selt árið 1973. Þegar leið fram á 10. áratug, steðjuðu erfiðleikar 
að mörgum útgáfufyrirtækjum, þ. á m. Máli og menningu. Að frumkvæði Íslandsbanka 
sameinuðust Mál og menning og Vaka-Helgafell árið 2000 í útgáfu- og miðlunarfyrirtækið 
Eddu undir stjórn Halldórs. Þá var stofnað einkahlutafélagið Mál og menning-Heimskringla, 
sem fór með helmingshlut Máls og menningar bókmenntafélags í Eddu. Sameiningin tókst 
ekki sem skyldi, og vantaði fjármagn enn inn í fyrirtækið. Árið 2002 keypti Björgólfur 
Guðmundsson framkvæmdamaður meiri hlutann í Eddu, en Mál og menning-Heimskringla 
ehf. átti minni hlutann. Var talið, að Björgólfur hefði með þessum kaupum bjargað Máli 
og menningu frá þroti. Halldór Guðmundsson lét af stjórn Eddu og hóf að skrifa bækur, 
m. a. um Halldór Kiljan Laxness og Þórberg Þórðarson. Eigendur Vöku-Helgafells seldu 
við sama tækifæri sinn hlut í fyrirtækinu og hófu nokkru síðar eigin útgáfu á ný í félaginu 
Veröld. Erfiðleikar héldu áfram í bókaútgáfu, og varð mikið tap á rekstri Eddu næstu ár, og 
jók Björgólfur hlut sinn. Árið 2007 keypti hins vegar Mál og menning-Heimskringla ehf. 
bókaútgáfuhluta Eddu, en síðan sameinuðust það félag og JPV í eitt fyrirtæki, Forlagið, og 
var það undir stjórn Jóhanns Páls Valdimarssonar og gaf út bækur undir ýmsum heitum. Var 
mælt, að Björgólfur Guðmundsson hefði selt hlut sinn á hagstæðu verði fyrir kaupendur. Þar 
eð Björgólfur auðgaðist í Rússlandi eftir fall kommúnismans, er sú kaldhæðni örlaganna, að 
Mál og menning stóð og féll fyrstu fjörutíu starfsárin með Rússagulli kommúnista, en var 
síðan fleytt yfir erfiðleika 2002 og 2007 með Rússagulli kapítalista! Í tengslum við kaupin á 
bókaútgáfuhluta Eddu var stórhýsi Máls og menningar við Laugaveg 18 selt haustið 2007. 
Það, sem eftir er af hinu upphaflega Máli og menningu Kristins E. Andréssonar, er því 
sjálfseignarfélagið Mál og menning bókmenntafélag, sem á Mál og menningu-Heimskringlu 
ehf., en það félag fer með helmingshlut í Forlaginu. Sjálfseignarfélagið endurnýjar sig sjálft. 
Það velur nýja menn inn í félagsráð, þegar gamlir falla frá. Það hefur fengið háar arðgreiðslur 
frá Forlaginu og er talið vellauðugt. Tímarit Máls og menningar, sem hóf göngu sína 1940, en 
átti erfitt uppdráttar um og eftir aldamót, var endurvakið 2004.
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Bjarni Benediktsson … 8. bls. Hann (1908–1970) var lagaprófessor, borgarstjóri í Reykjavík 
1940–1947, utanríkis- og dómsmálaráðherra 1947–1953, dóms- og menntamálaráðherra 
1953–1956, ritstjóri Morgunblaðsins 1956–1959, dómsmálaráðherra 1959–1963 og 
forsætisráðherra 1963–1970. Vegna eindregins stuðnings Bjarna við varnarsamstarf vestrænna 
þjóða og góðs brautargengis töldu íslenskir kommúnistar hann sinn skæðasta andstæðing og 
jusu yfir hann svívirðingum. Laxness kallaði hann „tröllvaxinn dverg“ og Jóhannes úr Kötlum 
skrifaði (Sjálfstæðisflokkur gegn sjálfstæði, Þjóðviljinn 6. október 1949): „Sumir segja, að 
Bjarni Benediktsson sé umskiptingur. Aðrir segja, að Írafellsmóri búi í kollinum á honum og 
stjórni þaðan dómsmálum vorum og utanríkismálum. Hvað sem hæft kann að vera í slíkum 
þjóðsögum, sýna þær vel viðhorf alþýðu til þessa sonar Benedikts Sveinssonar. Þegar hann 
ræðst út á götuna eins og mannýgur tarfur, sem strúttar af energíi skepnunnar, þá fara allir að 
hlæja. Og þó liggur einhver dularfullur óhugnaður í loftinu.“

Geir Hallgrímsson … 8. bls. Hann (1925–1990) var lögfræðingur að mennt, borgarstjóri 
í Reykjavík 1959–1972, forsætisráðherra 1974–1978, utanríkisráðherra 1983–1986 og 
seðlabankastjóri frá 1986 til æviloka. Þeir Eyjólfur Konráð Jónsson, fyrsti framkvæmdastjóri 
Almenna bókafélagsins, ráku ungir menn lítið bókafélag, Stuðlaberg, og gáfu út nokkur 
fræðslurit um kommúnisma, Guðinn sem brást eftir Arthur Koestler o. fl. (1950), Nítján 
hundruð áttatíu og fjögur eftir George Orwell (1951) og Bóndann. El campesino eftir Valentín 
Gonzalez og Julián Gorkín (1952). 

Gunnar Gunnarsson … 8. bls. Hann (1889–1975) var einn kunnasti rithöfundur Íslendinga, 
en hafði haslað sér völl í Danmörku og skrifað á dönsku. Hann fluttist heim 1939 og 
endurskrifaði sögur sínar á íslensku. Gunnar hélt erindi á fundi Heimdallar 14. nóvember 
1954 um „vestræna menningu og kommúnisma“, sem var gefið út sérprentað. Réðst 
Þjóðviljinn þá á Gunnar af mikilli hörku og rifjaði upp, að hann hafði verið tíður gestur í 
Þýskalandi fyrir stríð, en þar höfðu bækur hans selst vel. Sakaði blaðið hann um að hafa verið 
nasista. Sjálfur hafði Gunnar vísað því á bug í bréfum til sænsks bókmenntafræðings þegar í 
ársbyrjun 1939, að hann aðhylltist nasisma. Sjá Hannes H. Gissurarson, Gunnar Gunnarsson 
var ekki nasisti, Þjóðmál, 2. árg. (4, 2006), 45.–48. bls. 

Tómas Guðmundsson … 8. bls. Hann (1901–1983) var eitt ástsælasta skáld þjóðarinnar. 
Hann flutti ræðu á fundi Stúdentafélagsins 12. janúar 1950 og gagnrýndi skoðanakúgun undir 
ráðstjórn. Hinn framsögumaðurinn, Þórbergur Þórðarson, varði hins vegar kommúnistaríkin. 
Eftir þetta réðst Þjóðviljinn stundum á Tómas, hneykslaðist m. a. á, að hann skyldi fá 
listamannalaun (Bæjarpósturinn, 13. júní 1950), og kallaði hann toppfígúru, trúð og 
sprellikarl (Bjarni Benediktsson frá Hofteigi, Annað bréf um meira ljóð, 15. júní 1952).

Guðmundur G. Hagalín … 8. bls. Hann (1898–1985) var afkastamikill og vinsæll 
rithöfundur og virkur í starfi Alþýðuflokksins. Hann samdi m. a. bókina Gróður og sandfok 
(Reykjavík: Víkingsútgáfan, 1949) gegn áhrifum kommúnista í íslensku menningarlífi.  

Eyjólfur K. Jónsson … 8. bls. Hann (1928–1997) var lögfræðingur að mennt, 
framkvæmdastjóri Almenna bókafélagsins 1955–1960 og ritstjóri Morgunblaðsins 1960–1974. 
Þegar er getið útgáfustarfsemi þeirra Geirs Hallgrímssonar fyrir daga Almenna bókafélagsins. 
Eyjólfur Konráð var einnig sjálfboðaliði í varnarsveit til aðstoðar lögreglunni 30. mars 1949, 
þegar ofbeldi kommúnista og vinstri sósíalista var í fyrsta sinn veitt skipulagt viðnám. Í bók 
Styrmis Gunnarssonar, Í köldu stríði (Reykjavík: Veröld, 2014), kemur fram, að Eyjólfur 
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Konráð hafði forgöngu um söfnun upplýsinga á laun um hreyfingu íslenskra kommúnista og 
vinstri sósíalista, á meðan hún var enn í tengslum við kommúnistaríkin.  

Kristinn E. Andrésson … 7. bls. Hann (1901–1973) lauk mag. art. prófi í bókmenntum 
og stundaði framhaldsnám í Þýskalandi til 1931, þegar hann sneri heim. Hann var 
framkvæmdastjóri Heimskringlu og Máls og menningar frá stofnun og fram til 1971. Hann 
var þingmaður Sósíalistaflokksins 1942–1946 og ritstjóri Þjóðviljans 1946–1947. Hann 
var einnig formaður MÍR (Menningartengsla Íslands og Ráðstjórnarríkjanna) 1968–1972. 
Miðstjórn kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna samþykkti 25. júlí 1971 að veita Kristni 
sérstakan lífeyri fyrir dygga þjónustu í nær fjörutíu ár (Hannes H. Gissurarson, Íslenskir 
kommúnistar 1918–1998, 448. bls.). 

Samkvæmt heimildum úr skjalasöfnum … 8. bls. Hannes H. Gissurarson, Hvers virði var 
Rússagullið? Vísbending, 29. tbl. 2015, 3.–4. bls.; Kjartan Ólafsson, Hvað varð um peningana 
frá Moskvu? Morgunblaðið 3. nóvember 2006. Talsvert er rætt um fjárstyrki frá Moskvu til 
íslenskra kommúnista og sósíalista í bók Jóns Ólafssonar, Kæru félögum (Reykjavík: Mál og 
menning, 1999). En sú bók er því miður ótraust heimild vegna sterkrar tilhneigingar höfundar 
til að gera minna en efni standa til úr fjárstuðningnum að austan og vegna vanþekkingar hans 
og ónákvæmni um margt. Jón nefnir t. d. ekki fyrsta fjárstyrkinn, sem íslenskir kommúnistar 
hlutu þegar vorið 1919, þótt hann vitni í heimildina, þar sem upplýsingar eru um styrkinn 
(15.–16. bls.). Hann segir um annan fjárstyrk samkvæmt beiðni frá 1920, að ekkert bendi 
til þess, að styrkurinn hafi verið veittur (17. og 305. bls.). En heimildir eru til um, að hann 
hafi verið veittur. Jón minnist ekki heldur á tvo styrki 1928 og einn 1940, þótt þeirra sé getið 
í heimildum, sem hann hafði aðgang að. Jón gerir líka lítið úr öðrum umdeildum þáttum 
í starfsemi íslenskra kommúnista og vinstri sósíalista, svo sem hernaðarþjálfun a. m. k. 23 
þeirra í Moskvu árin 1929–1938 og fylgispekt flokka þeirra við Moskvulínuna. Jón skrifar 
t. d. um þjálfun íslenskra kommúnista í Moskvu: „Það er ekki að sjá af þeim heimildum, 
sem aðgengilegar eru úr Norðurlandadeildum Lenínskólans og Vesturskólans, að sérstök 
áhersla hafi verið lögð á praktíska byltingarstarfsemi, svo sem njósnir, undirróður og hvers 
kyns moldvörpustarfsemi“ (52. bls.). En þrír íslenskir nemendur skýrðu frá því, að þeir hefðu 
lært vopnaburð í skólunum, Andrés Straumland, Helgi Guðlaugsson og Benjamín H. J. 
Eiríksson. Einnig eru til heimildir um það frá öðrum norrænum nemendum, að þeir hlutu 
hernaðarþjálfun, þótt hún væri vissulega ekki uppistaða námsins. Ein alvarlegasta villan í bók 
Jóns er, þegar hann skrifar um viðræður Einars Olgeirssonar, formanns Sósíalistaflokksins, 
og Georgís Dímítrovs, trúnaðarmanns Stalíns, í Moskvu haustið 1945: „Ekki er ljóst af 
dagbókarfærslu Dimitrovs hvað þeim Einari fór á milli en þó hefur Einar rætt við hann um 
möguleika á viðskiptum landanna því að Dimitrov hefur skrifað hjá sér að Einar ætli sér 
næsta dag að hitta Anastas Mikojan, utanríkisviðskiptaráðherra“ (141. bls.). En samkvæmt 
dagbók Dímítrovs, sem Jón vitnar einmitt í, bað Einar „um ráð um afstöðu flokksins og 
ríkisstjórnarinnar til stofnunar bandarískra herstöðva (flugvalla o. sv. frv.) til tjóns um sjálfstæði 
Íslands, svo og um íslensk flokksmálefni“. Hér er aðalatriðinu sleppt, að íslenskir kommúnistar 
og vinstri sósíalistar báðu Kremlverja um leiðbeiningar um, hvernig þeir ættu að bregðast við 
herstöðvabeiðni Bandaríkjamanna 1945. Ein meinlegasta villan í bók Jóns er þó, að hann 
veit ekki, að Hendrik Siemsen Ottósson var nefndur Sillinn í vinahóp, svo að hann heldur, 
að bréf með undirskriftinni Sillinn sé frá sænska kommúnistanum Hugo Sillén (22. bls.). 
Mörg fleiri dæmi má nefna af ónákvæmni, vanþekkingu og jafnvel hlutdrægni Jóns. Sjá nánar 
ýmsar nmgr. í Þór Whitehead, Sovét-Ísland. Óskalandið (Reykjavík: Ugla, 2010) og Hannes H. 
Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998.
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fjölda áróðursrita … 8. bls. Mál og menning gaf m. a. út Undir ráðstjórn eftir Hewlett 
Johnson (1942), Réttlæti en ekki hefnd eftir Richard E. Lauterbach (1946), Drekinn skiptir 
ham: ferðapistla úr Kínaför eftir Artur Lundkvist (1956) og Kommúnistaávarpið eftir Karl 
Marx og Friedrich Engels, 2. útg. (1972). Hjá Heimskringlu komu m. a. út Úrvalsrit Karls 
Marx og Friðriks Engels í tveimur bindum (1968) og mörg verk Leníns, Heimsvaldastefnan: 
hæsta stig auðvaldsins (1961), Hvað ber að gera? (1970), Ríki og bylting (1970) og „Vinstri 
róttækni“: barnasjúkdómar kommúnismans (1970). Einnig komu þar út Ræða Stalins á xvii. 
þingi Kommúnistaflokks Sovétríkjanna (1934) og Stjórnarskrá Sovétríkjanna ásamt framsöguræðu 
Jóseps Stalíns (1937). Enn fremur komu þar út e. Maó Ritgerðir í þremur bindum (1959–1970) 
og Rauða kverið (1967). Þá má nefna Bókina um Kína e. Sverri Kristjánsson og Edgar Snow 
(1950), Byr undir vængjum e. Kristin E. Andrésson (1959) og Bak við bambustjaldið e. 
Magnús Kjartansson (1964). Meðal annarra áróðursrita fyrir kommúnisma frá Heimskringlu 
má nefna Gerska æfintýrið e. Halldór K. Laxness (1938), Sögu af sönnum manni e. Borís 
Polevoj (1955), Sovétríkin e. Níkolaj M. Míkhaílov (1962), tvær ferðabækur Magnúsar 
Kjartanssonar, Byltinguna á Kúbu (1962) og Víetnam (1968), og ályktanir og ræður frá tveimur 
flokksþingum kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna (1962 og 1964). Önnur fyrirtæki voru 
fengin til að gefa út ýmis áróðursrit kommúnista, t. d. Víkingsútgáfan Sögu kommúnistaflokks 
Ráðstjórnarríkjanna e. Stalín o. fl. (1944), Reykholt Bóndann í Kreml: nokkrar ritgerðir 
snertandi sögu Jóseps Stalíns e. Gunnar Benediktsson (1945) og Neistar Samsærið mikla gegn 
Sovétríkjunum e. Michael Sayers og Albert Kahn (1950, en áður hafði bókin birst neðanmáls 
í Þjóðviljanum). MÍR (Menningartengsl Íslands og Ráðstjórnarríkjanna), sem Kristinn 
E. Andrésson, forstjóri Máls og menningar, stjórnaði, gaf einnig út ýmis rit, t. d. Í landi 
lífsgleðinnar: ferðaþætti frá Rússlandi e. Áskel Snorrason (1952). 

var hér vel tekið … 8. bls. Sjá m. a. Harmsaga þjóðar, sem á að uppræta, Vísir 7. desember 
1955 (merkt J.); Kristmann Guðmundsson, Bækur Almenna bókafélagsins, Morgunblaðið 
17. desember 1955; Serov – „slátrarinn mikli“, Morgunblaðið 5. apríl 1956; Ein blaðsíða 
um gerræði Rússa, Alþýðublaðið 8. janúar 1957. Í leiðara Morgunblaðsins 10. júlí 1958 
(undir fyrirsögninni Af hverju lá leiðin þangað?) sagði, að „þúsundir landsmanna“ hefðu 
lesið bók Oras. Var gagnrýnt í leiðaranum, að íslensk þingmannanefnd í opinberri 
heimsókn til Ráðstjórnarríkjanna hefði m. a. farið til Lettlands. Í nefndinni voru Alfreð 
Gíslason og Karl Guðjónsson frá Alþýðubandalaginu, Emil Jónsson og Pétur Pétursson frá 
Alþýðuflokknum og Karl Kristjánsson og Sigurvin Einarsson frá Framsóknarflokknum. 
Þingflokkur sjálfstæðismanna þáði ekki boðið austur. Þegar Ásmundur Sigurðsson, fyrrverandi 
alþingismaður, fagnaði því í Þjóðviljanum 13. desember 1960 (undir fyrirsögninni Fái 
A-bandalagið kjarnorkuvopn er Íslandi teflt í stórkostlega hættu), að Eystrasaltslöndin hefðu 
„tekið upp“ sósíalisma, andmælti Morgunblaðið honum harðlega á forsíðu daginn eftir 
með tilvitnunum í Ants Oras, sem væri „einn glæsilegasti vísindamaður, rithöfundur og 
bókmenntagagnrýnandi Eistlendinga“. Þá má geta þess, að Morgunblaðið vitnaði í hina sænsku 
þýðingu á bók Oras þegar 19. ágúst 1949, Í gær og á morgun.

nafn höfundar vera „dulnefni“ … 8. bls. Félagsmenn Almenna bókafélagsins fá fimm bækur 
árlega fyrir 150 kr., Þjóðviljinn 16. september 1955.

Í leyniskýrslu til Kremlverja … 8. bls. Sjá skýrslu frá Kristni E. Andréssyni til miðstjórnar 
kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna, janúar 1959, SSH (nú RGANI) 5 50 159, 13, 
ísl. þýð. Jón Ólafsson, Kæru félagar (Reykjavík: Mál og menning 1999), 283.–289. bls. 
Þýðandanum virðist ekki kunnugt um íslenska nafnið á bók Ants Oras, heldur kallar hana 
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„Sólmyrkva í Eystrasaltslöndum“. Undanfari leyniskýrslunnar var, að þeir Kristinn og 
Einar Olgeirsson höfðu gengið á fund sendiherra Ráðstjórnarríkjanna og beðið um fé til 
að bregðast við menningarsókn hægri manna, og væri Almenna bókafélagið fjármagnað af 
Bandaríkjamönnum (en ekkert hefur komið fram, sem styður það).

Liba Fridland … 8. bls. Rússland fyr[r] og nú, Eimreiðin, 29. árg. (3. hefti 1923), 226.–242. 
bls. Hendrik S. Ottósson, Rússland fyrr og nú, Alþýðublaðið 17., 18. og 19. september 1923. 
Liba (Ljúba á rússnesku) Fridland fæddist í Daugavpilsk (Dvínsk) í hinum lettneska hluta 
Rússaveldis 1894 og starfaði eftir háskólanám fyrir rússnesk fyrirtæki við þýðingar úr dönsku. 
Hún sneri aftur til Lettlands eftir byltingu kommúnista. Fyrirlestra sína hér á landi hélt hún á 
dönsku. Seinna varð hún bókavörður í Riga, en virðist hafa horfið í Helförinni. Upplýsingar 
um hana er frá þjóðskjalasafni Lettlands, tölvuskeyti til Hannesar H. Gissurarsonar frá Irina 
Veinberga 22. ágúst 2011.

Teodoras Bieliackinas … 8. bls. Greinar hans voru m. a. Flóttamennirnir frá 
Eystrasaltslöndunum, Morgunblaðið 18. desember 1945; Athugasemd, Morgunblaðið 4. 
janúar 1946; Níu spurningar til Hendriks Ottóssonar, Morgunblaðið 27. janúar 1946; Bak við 
„járntjaldið“, Morgunblaðið 2. og 3. ágúst 1946; Undirokun smáþjóðar, Byron og Þórbergur 
Þórðarson, Morgunblaðið 8. ágúst 1946; Reiður Rússavinur með rangan málstað, Morgunblaðið 
17. ágúst 1946; Sannleikurinn um Eystrasaltslöndin, Morgunblaðið 27. og 28. ágúst 1946. 
Andmælendur hans voru m. a. Jónas H. Haralz, Baltnesku flóttamennirnir í Svíþjóð, 
Þjóðviljinn 29. nóvember 1945; Björn Franzson, Litúvískur fasisti launar íslenska gestrisni, 
Þjóðviljinn 13. ágúst 1946. Bieliackinas fæddist í Pétursborg 1907, en fjölskylda hans fluttist 
til Litáen eftir byltingu kommúnista. Hann kom fyrst til Íslands 1934, en lauk B.A. prófi í 
íslensku frá Háskóla Íslands 1945. Hann lést langt fyrir aldur fram úr nýrnameini 1947. Faðir 
hans Simonas, sem var efnaður lögfræðingur, var myrtur í Auschwitz 1945.

August Rei … 8. bls. Hann (1886–1963) var lögfræðingur að mennt og forystumaður 
jafnaðarmanna í Eistlandi. Hann var þjóðforseti 1928–1929, utanríkisráðherra 1932–1933, 
sendiherra í Moskvu 1938–1940, utanríkisráðherra útlagastjórnar Eistlands 1944–1945 og 
forsætisráðherra hennar frá 1945 til dauðadags. (Nafn eistneska þjóðhöfðingjans var 1920–
1937 þjóðforseti, Riigivanem, bókstaflega ríkisöldungur.) Rei hitti Ásgeir Ásgeirsson forseta 
á Bessastöðum og Guðmund Í. Guðmundsson utanríkisráðherra á skrifstofu hans og hélt 
blaðamannafund á Hótel Borg. Þótt Alþýðublaðið, Tíminn og Vísir segðu frá heimsókn hans, 
minntust þau ekki á Bessastaðaförina. Það gerði Morgunblaðið hins vegar á forsíðu 12. júní. 
Pavel Ermoshín, sendiherra Ráðstjórnarríkjanna, brá þá við, gekk á fund utanríkisráðherra og 
mótmælti því, sem hann kallaði óvinsamlega aðgerð. Utanríkisráðuneytið svaraði því til, að dr. 
Rei hefði komið til Íslands á eigin vegum og að öllum Íslendingum hefði verið frjálst að hitta 
hann. Sjá m. a. Hannes H. Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, 328.–329. bls. 

Arnór Hannibalsson … 8. bls. Hann (1934–2012) stundaði nám í Rússlandi 1954–1959 
og lauk meistaraprófi í heimspeki og sálfræði, en dvaldist síðan við framhaldsnám í Póllandi. 
Þegar hann skrifaði nýkominn frá námi eystra greinar um reynslu sína, vildu íslenskir 
kommúnistar og vinstri sósíalistar ekki birta þær, og gaf hann þær þá út á bók, Valdið og þjóðin. 
Safn greina um Sovét (Reykjavík: Helgafell, 1963). Einnig skrifaði hann 1964 Kommúnisma 
og vinstri hreyfingu á Íslandi (Reykjavík: Helgafell) og 1999 Moskvulínuna (Reykjavík: Nýja 
bókafélagið), en síðarnefndu bókina skrifaði hann eftir rannsóknir í nýopnuðum skjalasöfnum 
í Moskvu. Hann lauk doktorsprófi í heimspeki frá Edinborgarháskóla 1973 og varð lektor, 
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síðar dósent og prófessor, í þeirri grein í Háskóla Íslands. Arnór var um skeið ræðismaður 
Litáens á Íslandi og beitti sér mjög fyrir Eystrasaltslöndin.

Árni Bergmann … 8. bls. Hann (f. 1935) stundaði nám í Rússlandi 1954–1962 og lauk 
meistaraprófi í bókmenntum. Tilvitnunin á 9. bls. er úr Miðvikudögum í Moskvu (Reykjavík: 
Mál og menning, 1979), 30. bls. Árni var blaðamaður og síðar ritstjóri á Þjóðviljanum 1962–
1992, en kenndi einnig rússneskar bókmenntir í Háskóla Íslands. Hann var formaður MÍR, 
Menningartengsla Íslands og Ráðstjórnarríkjanna, 1972–1974.

Einar Olgeirsson … 8. bls. Hann (1902–1993) stundaði nám í Þýskalandi 1921–1924, en 
lauk ekki prófi. Hann var fyrst kennari og blaðamaður á Akureyri og í Reykjavík, en helgaði 
síðan stjórnmálunum allt sitt líf, sat á þingi fyrir kommúnistaflokkinn, síðan Sósíalistaflokkinn 
og loks Alþýðubandalagið 1937–1967 og var formaður Sósíalistaflokksins 1939–1968. Hann 
hafði mikil tengsl við forystumenn kommúnistaflokka Ráðstjórnarríkjanna, Austur-Þýskalands 
og Kína og dvaldi langdvölum í Rússlandi og Kína. Sjá um meðmælin með Árna bréf hans 
til miðstjórnar kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna 21. júní 1961. Þjóðskjalasafn, SV. SF. 
A-48 1/26. Einar þótti nokkur yfirborðsmaður, og orti séra Sigurður Einarsson í Holti um 
hann: Því þetta er sá afbragðs öslunarmaður,/að alheimsins grynning fékk loks sína vild,/því 
enginn fæddist jafngusuglaður/né gruggaði polla af slíkri snilld.

Andres Küng … 9. bls. Hann (1945–2002) var hagfræðingur að mennt, eistneskur að ætt, 
en fæddur og uppalinn í Svíþjóð. Hann skrifaði fjölda bóka, m. a. um sjálfstæðisbaráttu 
Eystrasaltslandanna. Eistland. Smáþjóð undir oki erlends valds var þýðing á Estland. En studie i 
imperialism (Stockholm: Aldus/Bonniers, 1971). Hann var Íslandsvinur, kom oft hingað, gerði 
sjónvarpsþátt fyrir sænska Sjónvarpið um landhelgismálið og skrifaði bókina Det moderna 
Island (Stockholm: Utrikespolitiska Institutet, 1975). Morgunblaðið birti iðulega greinar eftir 
hann um alþjóðamál. Küng sat um skeið í miðstjórn hins frjálslynda Þjóðarflokks sænska, 
Folkpartiet, var varaþingmaður flokksins og tók tvisvar sæti á þingi. Hann lýsti baráttu sinni 
fyrir Eystrasaltslöndin í Ett liv för Baltikum (Stockholm: Timbro, 2002), sem kom út tveimur 
mánuðum áður en hann varð bráðkvaddur. 

Utanríkisráðherrar Eystrasaltsríkjanna … 9. bls. Þeir voru Lennart Meri (1929–2006) frá 
Eistlandi, Jãnis Jurkãns (f. 1946) frá Lettlandi og Algirdas Saudargas (f. 1948) frá Litáen. 
Meri var utanríkisráðherra Eistlands 1990–1992, sendiherra í Helsinki innan við ár og forseti 
Eistlands 1992–2001 og kom aftur til Íslands í opinbera heimsókn 1999. Hann hafði verið 
fluttur unglingur ásamt fjölskyldu sinni til Síberíu í nauðungarflutningunum í júní 1941, sem 
Oras lýsir. Faðir hans hafði verið í eistnesku utanríkisþjónustunni og Shakespeare-þýðandi eins 
og Oras. Fjölskyldunni tókst síðar að komast heim til Eistlands. Jurkãns var utanríkisráðherra 
Lettlands 1990–1992, sat á þingi um skeið eftir það, en hætti síðan afskiptum af stjórn-
málum. Hann er hlynntur bættum samskiptum lands síns við Rússland. Saudargas var 
utanríkisráðherra Litáens 1990–1992 og 1996–2000. Hann var kjörinn á Evrópuþingið fyrir 
Kristilega lýðræðisflokkinn í Litáen 2009. 

Í mannlífinu gætir … 9. bls. William Shakespeare, Julius Caesar (1599), 4, 3, 217. Ants Oras 
þýddi eftir Shakespeare Macbeth (1929), Romeo and Juliet (1935), The Tempest (1935), Othello, 
A Midsummer Night’s Dream og sonnettur (1937) og Julius Caesar (1946; ólögleg útg. í Tartu 
á hernámsárunum). Aðrar Shakespeare-þýðingar Oras, sem notaðar höfðu verið í eistneskum 
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leikhúsum og voru tilbúnar til prentunar, eyðilögðust í loftárásum Rauða hersins á Tallinn í 
stríðinu. 

Nýjum tímum … 10. bls. Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson, Nýir tímar (Reykjavík: 
Mál og menning, 2006), 292. bls.

Séra Sigurður Einarsson … 10. bls. Hann (1898–1967) var guðfræðingur að mennt, en 
starfaði lengi sem kennari og fréttamaður á Ríkisútvarpinu. Hann var skipaður dósent í 
guðfræði 1937 að loknu samkeppnisprófi, og gegndi hann því starfi til 1944. Hann var prestur 
í Holti undir Eyjafjöllum frá 1946 til æviloka og kenndi sig við þann stað. Hann flutti erindi 
um játningar í austurvegi á fjölmennum fundi Heimdallar 26. mars 1956, en þá hafði Níkíta 
Khrústsjov haldið leyniræðu um glæpi Stalíns á þingi kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna. 
Í erindinu rifjaði séra Sigurður upp skrif íslenskra kommúnista um Stalín og jafnvel skáldskap 
þeirra, t. d. kvæði Jóhannesar úr Kötlum. Morgunblaðið birti erindið í heild 29. mars, og 
verður það endurútgefið í þessari ritröð ásamt öðrum erindum íslenskra menntamanna 
um kommúnisma. Sjálfur hafði séra Sigurður ungur haft samúð með rússneskum 
byltingarmönnum, eins og ljóðabók hans, Hamar og sigð (Reykjavík: 1930) sýndi.  

Níkíta Khrústsjov … 10. bls. Hann (1894–1971) var einn af forystumönnum 
kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna og dyggur stuðningsmaður Stalíns, á meðan hann lifði, 
þótt hann gagnrýndi hann í leyniræðu sinni 1956, sem kom út í þýðingu Stefáns Pjeturssonar 
1957 og birst hefur í þessari ritröð. Honum var steypt af stóli 1964, og sendi þá Einar 
Olgeirsson eftirmanni hans, Leoníd Brezhnev, heillaóskaskeyti.

Konstantin Päts … 10. bls. Hann (1874–1956) var einn af leiðtogum sjálfstæðisbaráttu 
Eistlendinga og veitti Bændaflokknum forystu. Hann var fimm sinnum þjóðforseti, 
1921–1922, 1923–1924, 1931–1932, 1932–1933 og 1933–1934. Hann tók öll völd í sínar 
hendur 1934 til að afstýra valdatöku fasistaflokks, sem var þá í miklum uppgangi. Hann var 
þjóðforseti og forsætisráðherra 1934–1937 og forseti 1937–1940. Hann og fjölskylda hans 
voru flutt nauðug til Rússlands sumarið 1940. Þar sat hann fyrst í fangelsi og var síðan vistaður 
á geðveikrahæli, og var sjúkdómur hans talinn vera að telja sig forseta Eistlands.

Jaan Tõnisson … 10. bls. Hann (1868–1941) var einn af leiðtogum sjálfstæðisbaráttu 
Eistlendinga og veitti Þjóðarflokknum forystu. Hann var tvisvar forsætisráðherra Eistlands árin 
1919–1920, þjóðforseti 1927–1928 og 1933 og utanríkisráðherra 1932–1933. Leynilögregla 
ráðstjórnarinnar handtók hann haustið 1940 og myrti hann líklega í júlí 1941.

Ólafur Thors … 10. bls. Hann (1892–1964) var ráðherra Sjálfstæðisflokksins í stuttan 
tíma 1932 og aftur 1939–1942, forsætisráðherra frá vori og fram á haust 1942 og 
1944–1947 og 1949–1950, sjávarútvegsráðherra 1950–1953, en síðan forsætisráðherra 
1953–1956 og 1959–1963. Þótt honum semdi betur við kommúnista og vinstri sósíalista 
en mörgum flokkssystkinum hans, vönduðu þeir honum oft ekki kveðjur. Þegar hann 
gerði Keflavíkursamninginn við Bandaríkin 1946 (en með honum var girt fyrir valdatöku 
kommúnista á Íslandi, þar eð Bandaríkin öðluðust hér afnotarétt af Keflavíkurflugvelli), 
skrifaði Halldór K. Laxness, að hann og þeir þingmenn aðrir, sem samþykktu samninginn, 
væru „kvislíngar“ og ekkert eðlilegt samband hugsanlegt við þá: „Hvort þeir hafa afhent 
útlendíngum Ísland til sjö hundruð ára eða hálfs sjöunda árs, þá er verknaður þeirra í eðli sínu 
samur, þeir eru föðurlandssvikarar, saurugir og ósnertanlegir, alt samneyti okkar við þá verður 



150

kvöl“ (Baráttan sem nú er hafin, ræða á rússneska byltingarafmælinu í Iðnó 7. nóvember 1946, 
Þjóðviljinn 8. nóvember). Forsætisráðherrann í Atómstöðinni (Reykjavík: Helgafell, 1948) á að 
vera Ólafur.

Hermann Jónasson … 10. bls. Hann (1896–1976) hlaut skjótan stjórnmálaframa, var 
forsætisráðherra 1934–1942, landbúnaðarráðherra 1950–1953 og forsætisráðherra 
1956–1958. Fimmtudaginn 14. mars 1940 lenti honum illa saman við einn þingmann 
Sósíalistaflokksins, Brynjólf Bjarnason, þar sem þeir voru staddir í hliðarherbergi. Tilefnið 
var, að Vetrarstríðinu var að ljúka eftir hetjulega baráttu Finna við ofurefli. Var mörgum 
þingmönnum heitt í hamsi, og þegar Brynjólfur kvað Hermann landsfrægan fyrir heimsku, 
löðrungaði Hermann Brynjólf. 

Stefán Jóhann Stefánsson … 10. bls. Hann (1894–1980) var ráðherra Alþýðuflokksins 1939–
1942 og forsætisráðherra 1947–1949. Hann var eindreginn andkommúnisti og líklega sá 
íslenski stjórnmálamaður, sem kommúnistar og vinstri sósíalistar lögðu mesta fæð á, að Bjarna 
Benediktssyni undanteknum. Þeir Stefán Jóhann og Brynjólfur Bjarnason, forystumaður 
kommúnistaflokksins og síðar Sósíalistaflokksins, voru samstúdentar. Þegar Brynjólfi var 
boðið í þrjátíu ára stúdentsfagnað 1948, afþakkaði hann með þeim rökum, að hann gæti ekki 
setið veislur með mönnum, sem hann teldi verðskulda að vera teknir af lífi, og átti við Stefán 
Jóhann. Sjá Hannes H. Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918–1998, 226. bls. 

Johannesi Vares … 10. bls. Hann (1890–1946) var læknir að mennt, en einnig ljóðskáld 
undir nafninu Johannes Barbarus. Hann var titlaður forsætisráðherra Eistlands frá júní fram 
í ágúst 1940 og eftir það forseti Æðsta ráðs Eistlands. Á meðan Þjóðverjar hernámu Eistland, 
dvaldist hann í Rússlandi 1941–1944, en tók síðan við fyrri stöðu. Hann stytti sér aldur 1946. 
Yfirkjörstjórn Eistlands komst að þeirri niðurstöðu á leynilegum fundi 1944, að Vares hefði 
aldrei verið löglegur forsætisráðherra.

Hans Kruus … 10. bls. Hann (1891–1976) var eistneskur sagnfræðingur og prófessor í 
Háskólanum í Tartu, en aðeins aðstoðarforsætisráðherra í einn mánuð. Hann gegndi ýmsum 
virðingarstöðum, eftir að Kremlverjar tóku Eistland aftur 1944, en lenti í ónáð 1950 og var 
fangelsaður og pyndaður, en látinn laus 1954.   

Richards Crashaws … 15. bls. Richard Crashaw (1613–1649) var enskt ljóðskáld og 
dulhyggjumaður.

Werner-kaffistofunnar … 15. bls. Hún er enn vinsæl kaffistofa í Tartu, og var formáli þessa rits 
að nokkru leyti skrifaður þar í júní 2016.

Prometheus Unbound … 15. bls. Þetta er ljóðaleikur eftir enska skáldið Percy B. Shelley 
(1792–1822). Skv. grískum goðsögnum rændi Prómeþeifur eldinum frá guðunum og færði 
mönnunum, en var fjötraður fyrir.

Atlantshafsyfirlýsingunni … 16. bls. Winston S. Churchill, forsætisráðherra Breta, og 
Franklin Delano Roosevelt Bandaríkjaforseti gáfu út Atlantshafsyfirlýsinguna (Atlantic 
Charter) eftir leynifund á skipum undan Nýfundnalandi 14. ágúst 1941. Samkvæmt henni 
stefndu hvorki Bandaríkin (sem þá tóku ekki þátt í stríðinu) né Bretland að landvinningum í 
stríðinu. Sjálfsákvörðunarréttur þjóða skyldi viðurkenndur og landamæri ekki færð til nema 
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með samþykki íbúa. Að fundinum með Roosevelt loknum kom Churchill við á Íslandi, 
en Bandaríkin höfðu mánuði áður tekið við vörnum landsins af Bretum. Ráðstjórnarríkin 
samþykktu yfirlýsinguna í Lundúnum haustið 1941, þremur mánuðum eftir að Hitler hafði 
ráðist á þau. Gera ber greinarmun á Atlantshafsyfirlýsingunni og Atlantshafssáttmálanum 
1949, sem kvað á um stofnun Atlantshafsbandalagsins. 

Jaan Ots … 17. bls. Hann (1908–1982) var eistneskur blaðamaður. Hann komst undan til 
Svíþjóðar, þar sem hann sá m. a. um útvarpssendingar til Eistlands.

Mikk Menning … 17. bls. Hann (1915–1959) var sonur Karls Mennings, sendiherra Eistlands 
í Berlín og leikhússtjóra. Mikk tókst að flýja til Svíþjóðar, og hann lést í Kanada, þar sem hann 
lét eftir sig afkomendur.

þýsk-baltneska aðals … 19. bls. Öldum saman mynduðu þýskættaðir aðalsmenn og 
landeigendur yfirstétt Eistlands (og Lettlands) og sátu margir á reisulegum herragörðum. Eftir 
að Rússakeisari tók Eistland af Svíum í Norðurlandaófriðnum mikla (1700–1721), nutu þessir 
aðalsmenn sérstakra réttinda og gengu margir í þjónustu hans. Þegar Eistland varð sjálfstætt 
ríki 1918, voru stórar landareignir teknar eignarnámi og landi skipt upp. Flosnuðu þá margir 
þýskir aðalsmenn upp. Eftir að Hitler gerði griðasáttmálann við Stalín í ágúst 1939, skipaði 
hann öllum þýskættuðum mönnum í Eystrasaltsríkjunum að flytjast í snatri til Þýskalands. 
Þeir, sem ekki gerðu það þá og voru enn á lífi í stríðslok, flýðu þá vestur. 

Sheremetev … 19. bls. Borís Petrovítsj S. (1652–1719) var einn af herforingjum Péturs I. 
Rússakeisara. Eru þessi ummæli hans fræg í Eistlandi.

Kerenskíj … 19. bls. Aleksandr K. (1881–1970) var forsætisráðherra bráðabirgðastjórnar eftir 
fall keisarastjórnarinnar vorið 1917, uns bolsévíkar frömdu valdarán 7. nóvember 1917. Hann 
var eftir það útlagi til æviloka.

Lenín … 19. bls. Rússneski lögfræðingurinn Vladímír Íljítsj Úljanov, sem kallaði sig Lenín 
(1870–1924), var leiðtogi þeirra rússnesku sósíalista, bolsévíka, sem vildu, að fámennur, 
samhentur hópur tæki völdin strax í vopnaðri byltingu og umskapaði síðan skipulagið eftir 
kenningum Marx. Rússneski keisarinn missti völdin í mars 1917, en bolsévíkar rændu völdum 
7. nóvember sama ár, og Lenín þjóðnýtti þá öll framleiðslufyrirtæki, stofnaði leynilögreglu, 
Tsjekuna, og fangelsaði andstæðinga eða tók af lífi. Í fyrsta hluta Svartbókar kommúnismans, 
sem er um kommúnisma í Rússlandi, er stuðst við nýbirt gögn, sem sýna, að Lenín var ekki 
síður miskunnarlaus en eftirmaður hans, Stalín. 

Marion Foster Washburn … 19. bls. Hún (1863–1944) var bandarískur rithöfundur. 
Bók hennar var A Search for a Happy Country (Washington DC: National Home Library 
Association, 1940).

Karli Selter … 21. bls. Karl Selter (1898–1958) var efnahagsráðherra Eistlands 1933–1938 og 
utanríkisráðherra 1938–1939. Hann sagði af sér í nóvember 1939 og fór frá Eistlandi.

Laidoner … 22. bls. Johan L. (1884–1953) var yfirmaður eistneska hersins í stríðinu við 
Rússland bolsévíka 1918–1920, aftur 1924–1925 og 1934–1940. Hann var í júní 1940 fluttur 
nauðugur til Síberíu, en lést í fangelsi í Vladímír nálægt Moskvu.  
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Uluots … 22. bls. Jüri U. (1890–1945) var lagaprófessor í Háskólanum í Tartu og 
forsætisráðherra Eistlands frá október 1939. Hann fór í felur, þegar mynduð var leppstjórn 
Kremlverja í júní 1940, og tók þátt í neðanjarðarhreyfingu gegn hernámi Stalíns og Hitlers. 
Hann tók skv. eistnesku stjórnarskránni við starfsskyldum forseta, þegar Konstantin Päts 
forseti var handtekinn í júlí 1940. Yfirkjörstjórn Eistlands komst að þeirri niðurstöðu á 
leynilegum fundi 1944, að Uluots hefði haldið áfram að vera löglegur forsætisráðherra landsins 
eftir 21. júní 1940. Uluots lést, skömmu eftir að hann komst til Stokkhólms. Dr. August Rei 
tók við af honum fram til andláts síns 1963, þá Aleksander Warma 1963–1970, síðan Tõnis 
Kint 1970–1990 og loks Heinrich Mark 1990–1992, þegar hann viðurkenndi og vék fyrir 
Lennart Meri, fyrsta lýðræðislega kjörnum forseta Eistlands eftir hernám Rússa.     

Ants Piip … 22. bls. Hann (1884–1942) var lagaprófessor í Háskólanum í Tartu og einn af 
leiðtogum eistneskra jafnaðarmanna. Hann var þjóðforseti 1920-1921, varnarmálaráðherra 
1920–1921 og utanríkisráðherra fimm sinnum, 1919, 1921–1922, 1925–1926, 1933 og 
1939–1940. Hann var handtekinn í júní 1940 og lést í fangabúðum.  

Alþjóðasöng verkalýðsins, Internationalinn … 23. bls. Ljóðið samdi franski sósíalistinn Eugène 
Pottier (11816–1887), en lagið belgíski sósíalistinn Pierre de Guyter (1848–1932). Það 
var þjóðsöngur Ráðstjórnarríkjanna til 1944. Á íslensku er oftast notuð þýðing Sveinbjörns 
Sigurjónssonar skólastjóra, en einnig hafa Jakob Jóh. Smári og Magnús Ásgeirsson þýtt hann. 
Textinn er herskár: „Þó að framtíð sé falin, grípum geirinn í hönd.“ Þegar Samfylkingin var 
stofnuð í Borgarleikhúsinu í Reykjavík 6. maí 2000, sungu fundarmenn sönginn í lokin.

Neeme Ruus … 26. bls. Hann (1911–1942) starfaði í jafnaðarmannaflokki Eistlands, en var 
kommúnisti á laun. Eftir hernám Þjóðverja fór hann í felur, en þýska hernámsliðið fann hann 
og tók af lífi í júní 1942. Dóttir hans Ingrid er eiginkona Arnolds Rüütels, sem gegndi stöðu 
þjóðhöfðingja Eistlands (fyrst sem forseti Æðsta ráðsins og síðan sem forseti) 1990–1992 og 
var lýðræðislega kjörinn forseti 2001–2006.

Rússar réðust á Finna … 27. bls. Þótt Sósíalistaflokkurinn hefði klofnað 1939 vegna 
eindregins stuðnings gömlu kommúnistanna í honum við Stalín eftir árásina á Finnland, 
virðist afflutningi á málstað Finna ekki lokið. Í bókinni Appelsínum frá Abkasíu (Reykjavík: 
Mál og menning, 2012) skrifar Jón Ólafsson heimspekingur um Vetrarstríðið: „Það var stríð 
Rússa við Finna en þeir fyrrnefndu réðust yfir landamærin haustið 1939 til að ná af Finnum 
þeim hluta Karelíu sem hafði fallið þeim í skaut 1918 þegar Finnland varð sjálfstætt ríki“ (285. 
bls.). En Finnland varð ekki sjálfstætt ríki 1918, heldur 6. desember 1917, og viðurkenndu 
Kremlverjar sjálfstæði þess strax 18. desember það ár. Borgarastríð var háð í landinu á 
útmánuðum 1918, en í Tartu 1920 sömdu Finnar við Kremlverja um landamæri ríkjanna. 
Engin rússnesk svæði (önnur en Petsamo við Íshaf ) höfðu heldur „fallið í skaut“ Finna við fullt 
sjálfstæði. Kremlverjar viðurkenndu í Tartu-samningnum 1920 að langmestu leyti landamærin 
frá 1809, þegar Finnland gekk undan Svíum og varð stórhertogadæmi, sem laut Rússakeisara. 
Rússar höfðu þá skilað Finnlandi aftur svæðum í Kirjálalandi (Karelíu), sem þeir höfðu 
unnið á öndverðri átjándu öld eftir stríð við Svía. Þessi svæði voru byggð Finnum og hluti af 
Finnlandi nema tímabilið 1721–1809. Tilgangur Stalíns með stríðinu var síðan bersýnilega 
ekki sá einn að ná af Finnum nokkrum skikum, heldur að leggja Finnland allt undir sig; ella 
hefði hann ekki sett upp leppstjórn í Terijoki í stríðsbyrjun, en frá henni heyrðist síðan ekkert 
eftir friðarsamningana. 
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Ilmar Tõnisson … 30. bls. Hann (1911–1939) var hlynntur auknu samstarfi Eistlands við 
Norðurlönd, en lést voveiflega í fjölskylduharmleik.

H. C. C. Harris … 31. bls. Henry Charles Cecil H. (1886–1940) var enskulektor við 
Háskólann í Tartu. 

mági mínum … 32. bls. Johanna Oras, systir Ants, var gift Brian Giffey (1887–1967), sem 
starfaði fyrir bresku leyniþjónustuna, þótt hann ætti að heita ritari í breska sendiráðinu, 
sjá Tina Tamman, Portrait of a Secret Agent (York: YPD Books, 2014). Þau hjónin fóru frá 
Eistlandi 1940, eftir hernám ráðstjórnarinnar. Því er haldið fram í Stephen Dorril, MI6: 
Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service (New York: Simon & Schuster 
2002), 269.–270. bls., að Ants Oras hafi sjálfur haft tengsl við bresku leyniþjónustuna og flúið 
frá Eistlandi undan leynilögreglu ráðstjórnarinnar, NKVD, 1943. Ekki virðist þó fótur fyrir 
því, og raunar flýði Oras til Svíþjóðar, á meðan Eistland var enn hernumið af Þjóðverjum, eins 
og kemur hér fram. Sbr. tölvuskeyti frá Tina Tamman til Hannesar H. Gissurarsonar 22. júní 
2016.

Tjúríns hershöfðingja … 33. bls. Aleksandr Tjúrín (1896–1973) var rússneskur hershöfðingi. 
Seinna var hann dæmdur í fangelsi fyrir að gefast upp fyrir þýska innrásarhernum við bæinn 
Orel, en látinn laus eftir stutta fangelsisvist og barðist eftir það í stríðinu. Hann kenndi síðan 
herfræði í skólum ráðstjórnarinnar. 

Meretskovs, hershöfðingja … 34. bls. Kíríll Meretskov (1897–1968) var rússneskur 
hershöfðingi. Hann var fangelsaður og pyndaður í nokkra mánuði árið 1941, en látinn laus og 
tók aftur við herstjórn.

Zhdanov … 35. bls. Andrej Z. (1896–1948) var einn nánasti aðstoðarmaður Stalíns. Hann 
sá í nokkur ár um að framfylgja friðarsamningi Ráðstjórnarríkjanna og Finnlands frá 1944 og 
markaði einnig stefnu kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna í menningarmálum eftir stríð, 
þegar kúgunin var sem verst.     

Maksim Unt … 35. bls. Hann (1898–1941) var eistneskur stjórnmálamaður. Leyniþjónusta 
ráðstjórnarinnar handtók hann í maí 1941 og myrti líklega í júlí, eftir að upp komst, að hann 
hafði 1919–1920 barist í her hvítliða í rússneska borgarastríðinu.

Viktor Hion … 35. bls. Hann (1902–1969) var læknir að mennt. Hann var 
félagsmálaráðherra í nokkra mánuði 1940, þjóðfulltrúi og síðar ráðherra heilbrigðismála í 
Eistlandi 1940–1950, en starfaði eftir það í lýðheilsustofnunum Tartu-háskóla.

Nigol Andresen … 35. bls. Hann (1899–1985) var bókmenntafræðingur og þingmaður 
sósíalista, en hafði náin tengsl við kommúnista. Hann gegndi ýmsum virðingarstöðum í 
Eistlandi eftir stríð, en féll í ónáð 1950 og sat í fangelsi til 1955.

Johannes Semper … 35. bls. Hann (1892–1970) var ljóðskáld og bókmenntafræðingur og 
kenndi í Tartu-háskóla. Hann gekk í kommúnistaflokkinn eftir hernám ráðstjórnarinnar 
rússnesku. Hann féll í ónáð 1950 og var rekinn úr kommúnistaflokknum og fékkst þá um 
skeið við þýðingar, en var endurreistur eftir lát Stalíns. Hann samdi textann við þjóðsöng 
Ráðstjórnar-Eistlands.  
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Boris Sepp … 36. bls. Hann (1894–1942) var málfærslumaður, en hafði verið sviptur 
réttindum vegna ofdrykkju. Hann gegndi aðeins ráðherrastöðu í tvær vikur og hvarf þá. Síðar 
kom í ljós, að hann lést (eða var tekinn af lífi) í fangabúðum í Gorkíj í Rússlandi. Í bók Einars 
Sandens um Evald Mikson, Frá eldinum til Íslands, segir ranglega (247. bls), að Karl Sepp, sem 
hafði starfað í eistnesku utanríkisþjónustunni, kvænst íslenskri konu og sest að á Íslandi, þar 
sem hann hét Karl Karlsson, hafi verið bróðir hans. Sjá um Karl Sepp Hannes H. Gissurarson, 
Íslenska kommúnista 1918–1998, 226.–227. bls.

Kärm … 36. bls. Orest K. (1902–1942) var verkfræðingur. Hann var handtekinn eftir hernám 
Þjóðverja og tekinn af lífi.

Narma-Nihtig … 36. bls. Juhan Nihtig (1888–1942) breytti ættarnafni sínu í Narma. Þótt 
hann hefði þegar vorið 1940 gerst flugumaður leynilögreglu ráðstjórnarinnar, áður en hann 
varð fjármálaráðherra í leppstjórn Varesar, var hann handtekinn í júní 1941 og fluttur í 
fangabúðir í Rússlandi, þar sem hann lést.

Rotberg … 36. bls. Tõnis R. (1882–1953) var eistneskur atvinnuhermaður og 
aðstoðarhermálaráðherra 1938–1940. Hann var kvaddur í Rauða herinn í stríðinu, en 
Þjóðverjar handtóku hann og slepptu 1941. Settist hann þá að á bóndabæ sínum, en Rússar 
handtóku hann 1944, og lést hann í fangabúðum í Írkútsk.

Haberman … 36. bls. Harald H. (1904–1986) var eistneskur dýrafræðingur. Hann gekk í 
kommúnistaflokk Eistlands 1939 og eftir stutt ráðherraskeið sneri hann aftur til rannsókna 
sinna í dýrafræði.

Jõeäär … 36. bls. Aleksander J. (1890–1959) var eistneskur blaðamaður og lögfræðingur, sem 
fylgdi jafnaðarmönnum að málum fyrir stríð. Eftir stríð gegndi hann virðingarstöðum, uns 
hann féll í ónáð 1950 og sat í fangelsi í nokkur ár, til 1955.

Karl Säre … 46. bls. Hann (1903–1945) var leiðtogi kommúnistaflokks Eistlands, 
sem var bannaður. Hann gekk á flokksskóla í Lenínsgarði og var um skeið flugumaður 
Alþjóðasambands kommúnista, Kominterns, m. a. í Kína. Hann var í Lenín-skólanum 
í Moskvu 1933–1934 á sama tíma og nokkrir Íslendingar. Árin 1934–1936 bjó hann í 
Kaupmannahöfn og á þá að hafa tekið þátt í að myrða liðhlaupa úr kommúnistahreyfingunni, 
Johannes Eltermann. Sjá m. a. Erik Nørgaard, Mændene fra Estland (København: Holkenfeldts 
forlag, 1990).

stærstu byggingum borgarinnar … 50. bls. Húsið á horni Pepleri-götu og Riga-götu (Riia 
á eistnesku) í Tartu er kallað „Gráa húsið“. Því var eftir hernámið 1940–1991 skilað til 
réttra eigenda, en þeir gáfu Tartu-borg kjallarann undir safn til minningar um ódæðisverk 
leynilögreglu kommúnista, m. a. með fangaklefum og pyndingartækjum.

Viktor Kosenkranius … 53. bls. Hann (1898–1962) sinnti bókaútgáfu fyrir kommúnista og 
var eftir stríð kennari í marx-lenínískum fræðum.

Öryggismálafulltrúinn Serov … 85. bls. Ívan S. (1905–1990) var í Rauða hernum og þá 
fenginn til að taka af lífi Míkhaíl Túkhatsjevskíj hershöfðingja í hreinsunum Stalíns. Hann 
nam herfræði í Frúnze-herskólanum og gekk 1939 í leynilögregluna, NKVD, þar sem hann 
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varð aðstoðarforstöðumaður. Hann sá um nauðungarflutningana frá Eystrasaltsríkjunum 1941, 
eins og Oras segir, og aðstoðaði eftir stríð við skipulagningu leynilögreglu Austur-Þýskalands, 
Stasi, og Póllands og við nauðungarflutninga frá ýmsum svæðum í Ráðstjórnarríkjunum. 
Því er haldið fram, að í stríðslok hafi hann eigin hendi tekið af lífi Andrej Vlasov, foringja 
fjölmenns rússnesks liðs, sem barðist með Þjóðverjum gegn ráðstjórninni. Eftir lát Stalíns 
tók Serov þátt í samsæri gegn yfirmanni sínum, Lavrentíj Bería. Serov var yfirmaður KGB 
1954–1958 og GRÚ, leyniþjónustu Rauða hersins, 1958–1963. Hann lék a. m. k. tvisvar 
þann leik að fá menn til fundar við sig og svíkja þá síðan, eins og lesa má um í Svartbók 
kommúnismans og víðar. Fyrst var það í Póllandi í stríðslok, þegar forystumenn pólsku 
neðanjarðarhreyfingarinnar buðust til að setjast að samningum við Kremlverja. Serov þáði 
boðið, en lét handtaka alla Pólverjana, sem komu til samningafundarins. Þeir voru síðan 
drepnir. Síðan var það í Ungverjalandi 1956, þegar forystumönnum uppreisnarinnar var heitið 
griðum, en þeir síðan handteknir. Þeir voru síðan drepnir.   

Marinetti … 93. bls. Filippo Tommaso M. (1876–1944) var ítalskt ljóðskáld. Hann var 
frumkvöðull fútúrisma í ljóðagerð og studdi fasistaflokk Mússolínis. Orti hann ljóð til 
dýrðar stríði við lítinn fögnuð sumra annarra skálda. Þeim Halldóri K. Laxness lenti saman 
á rithöfundaþingi í Buenos Aires í september 1936, sjá Hannes H. Gissurarson, Kiljan 
(Reykjavík: Bókafélagið, 2004), 179.–180. bls.

Göbbels … 93. bls. Joseph G. (1897–1945) var bókmenntafræðingur að mennt, en vann fyrir 
sér með einkakennslu og blaðamennsku, uns hann gerðist í fullu starfi einn af forystumönnum 
þýska nasistaflokksins, en hann hafði gengið í hann 1924. Hann varð áróðursmálaráðherra 
Þýskalands 1933 og stytti sér aldur í rústum Berlínar í stríðslok. Í Þýskalandsför sinni vorið 
1940 hitti Gunnar Gunnarsson Göbbels að máli, eins og kemur fram í dagbók Göbbels. Fyrir 
Gunnari vakti að tala máli Finna, sem honum fundust illa leiknir.

Ílja Erenbúrg … 93. bls. Hann (1891–1967) var rússneskur rithöfundur af gyðingaættum. 
Hann var flokkshollur kommúnisti og sat m. a. ásamt Halldóri K. Laxness veislu, sem 
Lavrentíj Bería hélt í Tbílísí í árslok 1937.

Hella Wuolijoki … 93. bls. Hún (1886–1954) var eistnesk að uppruna (og hét þá Ella Marie 
Murrik), en fluttist til Finnlands, þar sem hún stundaði ritstörf (undir dulnefninu Juhani 
Tervapää), en líka njósnir og undirróður í þágu kommúnista. Hún var handtekin fyrir njósnir 
1943 og dæmd í ævilangt fangelsi, en látin laus eftir ósigur Finna í Framhaldsstríðinu 1944. 
Þá var kommúnistaflokkurinn leyfður, og sat hún á þingi 1946–1947. Hún var útvarpsstjóri 
í Finnlandi 1945–1949, en rekin fyrir hlutdrægni. Hún hafði verið vel efnum búin fyrir stríð, 
en dó í fátækt. Halldór Laxness drakk með henni síðdegiste á ferð til Finnlands í mars 1953.

Olavi Paavolainen … 93. bls. Hann (1903–1964) var tækifærissinnaður finnskur rithöfundur, 
sem studdi nasista og kommúnista á víxl. Hann drakk sig í hel.

bæklingur Andrés Gides … 105. bls. Bók Gides, Retour de L’U.R.S.S. (Paris: Gallimard, 1936), 
vakti mikla athygli á Íslandi. Alþýðublaðið, Nýja dagblaðið og Morgunblaðið birti útdrætti úr 
henni. Kommúnistar brugðust ókvæða við og þýddu árásargreinar á Gide e. Nordahl Grieg 
og Romain Rolland, sem skrifaði m. a. (Romain Rolland svarar óhróðrinum um Sovétríkin, 
Þjóðviljinn 31. janúar 1937): „Þetta er skarnbók, þar að auki lélega skrifuð, fátæk að innihaldi, 
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yfirborðskennd, barnaleg og full af mótsögnum.“ Halldór K. Laxness svarar Gide í Gerska 
æfintýrinu, en þeir fóru á marga sömu staðina í Ráðstjórnarríkjunum. 

Gulkowitsch … 115. bls. Lazar G. (1898–1941) var fjölfræðingur, sem lauk prófum í 
læknisfræði og fornum tungum (hebresku, arameísku o. fl.) og kenndi gyðingafræði í Leipzig, 
uns nasistar ráku hann úr stöðu hans 1933. Þá varð hann prófessor í Háskólanum í Tartu. Eftir 
hernám Ráðstjórnarríkjanna 1940 var hann rekinn úr stöðu sinni og hún lögð niður. Eftir 
hernám Þjóðverja var hann handtekinn og drepinn. 

Leopold Silberstein … 115. bls. Hann (1900–1941) fæddist í Berlín, sonur austurrísks 
málfærslumanns af gyðingaættum. Hann lagði stund á slavnesk fræði í Friedrich-Wilhelms-
háskólanum í Berlín (nú Humboldt-háskóla) og stundaði eftir próf í þeim rannsóknir í 
þeim, ekki síst tékknesku. Eftir valdatöku nasista flýði hann með konu sinni og dóttur til 
Prag, en eignir hans í Þýskalandi voru gerðar upptækar. Stjórnvöld í Tékkóslóvakíu kostuðu 
lektorsembætti hans í tékkóslóvakískum fræðum við Háskólann í Tartu frá 1937, en þeirri 
aðstoð lauk haustið 1939, þegar Tékkóslóvakía hvarf af landabréfinu. Hann skildi 1939 
við konu sína Jenny, sem ekki var gyðingur, og börn þeirra tvö tóku upp ættarnafn hennar, 
Herrmann, til að sleppa við gyðingaofsóknir. Þau Jenny skiptust þó títt á bréfum. Eftir hernám 
Ráðstjórnarríkjanna 1940 var lögð niður kennsla í tékknesku, en Silberstein hafði framfæri sitt 
af rússneskukennslu. Hann gekk 1940 að eiga kunnan lögfræðing af gyðingaættum, sem hét 
Malka Schliefstein og starfaði að sögn með hernámsliðinu frá Rússlandi. Ástæðan til þess, að 
hann frestaði flótta frá Eistlandi, var, að hún var þunguð og fæddi barn skömmu eftir innrás 
nasista. Silberstein lagði á flótta frá Tartu 14. júlí. Sveitir vígamanna, sem börðust gegn Rauða 
hernum, handsömuðu hann og afhentu SS-liði nasista, sem yfirheyrðu hann 22. júlí og drápu 
daginn eftir. Seinni kona hans, Malka, var að öllum líkindum myrt á eynni Hiiuma seinna 
um haustið á flótta undan þýska hernum. Fyrri kona hans komst af ásamt börnum sínum og 
fór eftir stríð til Halle í Austur-Þýskalandi, þar sem hún lagði fyrir sig kennslu. Sonur hennar, 
Konrad Herrmann (f. 1945), skrifaði bók um stjúpföður sinn, Leopold Silberstein: Slawist und 
Philosopher (Berlin: Bebra Verlag, 2015), sjá sérstaklega 351. bls., en þar eru taldir upp þeir, 
sem önnuðust í Tartu vörslu fanga fyrir SS.

Nõmmik … 116. bls. Juhan N. (1902–1975) komst undan til Svíþjóðar.

dr. Sandberger … 125. bls. Martin S. (1911–2010) var lögfræðingur að mennt og 
Sturmbannführer í SS-sveitum Himmlers. Hann stjórnaði útrýmingu gyðinga í Eistlandi frá 
júlí 1941 fram í september 1943. Eftir stríð bar hann í réttarhöldum, að SS-foringinn Bruno 
Streckenbach, sem kemur við sögu í bókinni Úr álögum eftir Jan Valtin (Richard Krebs) í 
þessari ritröð, hefði tilkynnt sér, að Foringinn, Adolf Hitler, hefði mælt fyrir um útrýmingu 
allra gyðinga. Sandberger var dæmdur til dauða fyrir hlut sinn að gyðingamorðum, en 
dómnum breytt í lífstíðarfangelsi, og var honum sleppt eftir sex ár. 

hefur verið sökkt í gleymsku … 140. bls. Þess má þó geta, að fulltrúadeild Bandaríkjaþings 
skipaði 1953 nefnd til að rannsaka hina valdboðnu inngöngu Eystrasaltslandanna í 
Ráðstjórnarríkin, Kersten-nefndina svokölluðu, og skilaði hún skýrslu 1954, þar sem 
Andrej Zhdanov og Andrej Vyshínskíj voru m. a. fordæmdir. Evrópuþingið samþykkti 1983 
ályktun, sem Otto von Habsburg hafði samið, þar sem lýst var yfir samúð með frelsiskröfum 
Eystrasaltsþjóðanna og skorað á ríki heims að taka þær á dagskrá.
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23. ágúst 1939 skipt með sér Mið- og Austur- 
Evrópu, hertók Stalín Eystrasaltslöndin. Þau 
voru neydd til að ganga í Ráðstjórnarríkin, og 
hugsanlegir andstæðingar kommúnista voru 
tugþúsundum saman fangelsaðir, pyndaðir, 
teknir af lífi eða fluttir til þrælabúða í Síberíu. 
Þjóðverjar hegðuðu sér engu betur, þegar þeir 
hernámu löndin þrjú 1941. Eftir að Kremlverjar 
sneru aftur 1944, tók við sleitulaus kúgun og 
tilraunir til að tortíma tungu og menningu 
þjóðanna þriggja. Prófessor Ants Oras segir 
þessa raunasögu af mælsku og ástríðuþunga. 
Hún var fyrsta útgáfurit Almenna bókafélagsins 
1955, og þýddi hana séra Sigurður Einarsson í 
Holti og skrifaði inngang.
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