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Järgnevatel lehekülgedel tutvustan mõnede tuntud 
loovisiksuste eellaste sugupuid, mis näitavad nende 
esivanemate lähedast sugulust, kelle vanemad või 
vanavanemad on olnud lähisugulased. See on jätk minu 
uurimusele baltisakslastest, kellede abieludest suur osa oli 
lähisugulaste vaheline, nendest valdav osa nõbude vaheline 
(tädi-onulapsed omavahel). On arvatud, et see tulenes sellest, 
et õdede-vendade pered suhtlesid omavahel sageli, käidi ühistel
suguvõsa kokkusaamistel, pidudel ja väljasõitudel ning nende 
lapsed puutusid omavahel hulga tihedamini kokku kui teiste 
mõisate noortega, st. oli rohkem võimalusi tutvumiseks ja 
armumiseks, tütarlaste puhul oli mureks ka kaasavaraks mineva
mõisa või mõisate sattumine võõrasse suguvõssa. Peaaegu kõik
baltisakslastest uuritud kunstnikest ja väärtuslikumate parkide 
rajajatest osutusid sündinuteks lähisugulas-abieludest või 
selliste vanemate järglastest. Nende eellaste liinid saab tagasi 
viia 1-2 ühise esivanemani, kelle lastele andekuse geen on 
oletatavalt edasi läinud, olen esitanud vastavad tabelid oma 
raamatu („Andekuse geen baltisaksa ja eesti suguvõsades“ 
2013) tagakaanele kinnitatud disketil.

Pärast baltisakslaste uurimise tulemuste avaldamist olen 
sama nähtuse ilmnemist proovinud leida ka eesti loovisiksuste 
puhul. Eestlaste puhul teeb asja raskemaks see, et enamik 
suguvõsasid on uurimata või uuritud ainult mõne põlvkonna 
ulatuses või ainult meesliinis, baltisakslastel on neid uuritud 
sajandeid ja materjalid ilmunud „Baltisaksa genealoogilistes 
käsiraamatutes“. Sarnaseks uurimustööks tänapäevaste 
loovisiksuste (teadlased, kunstnikud, kirjanikud, heliloojad jne.) 
puhul tuleb ise koostada uuritavad sugupuud mitmes liinis, 
peale isaliini ka ema, vanaemade, vanavanaemade jne. liinid. 
Viimastel aastatel on palju aidanud ka genis esitatud 
sugulusliinid.  Muidugi on küllaltki subjektiivne ka ise otsustada, 
keda pidada andekaks ja keda tuuletallajaks. Siinkohal nendin, 
et olen uurinud ja leidnud järgnevalt esitatust rohkem 
lähisugulaste järglastest praegu elavaid andekaid loovisiksusi 
(kes ei pruugi seda ise aimatagi), kuid minu jaoks selles osas 



arusaamatute piirangutega andmekaitseseaduse kohaselt ei 
julge ma neid avaldada. Ka genis on täna elavate inimeste 
nimed ja sünniaastad enamasti salastatud. Toon ka sel teemal 
ühe teistsuguse näite. Tänavu (2016) korraldasime oma ülikooli 
kursuse 50-nda aasta kokkutuleku, tahtsin kontrollida mõnede 
kursusekaaslaste Tartu R. Ülikoolist väljakukkumise (või 
lahkumise) aastat. Ülikooli arhiivist öeldi, et need olla nii 
delikaatsed andmed, et ainult lähisugulased võivad neid 
andmeid teada saada. 

Raamatus „Andekuse geen“ olen sarnast lähisugulaste 
fenomeni kirjeldanud 14-15 eestlasest loovisiku puhul, ning 
mõnede puhul teinud nö loogilisi oletusi, aga kuna paljud 
kirikuraamatud ja hingerevisjonid on kaduma saanud ja 
Põhjasõja eelsetest aegadest on üldse vähe säilinud ning 
perekonnadnimedki pandi alles 19 sajandi I poolel, siis on 
kaunis võimatu palju tulemusi saada. Eks õigem ongi ära 
oodata, mil geeni-uurimine lihtsamaks ja odavamaks läheb. 
Siingi on oma karid ootamas: rahvas on oma kadunukesi 
hakanud massiliselt tuhastama, ja tuhaurnist on veel midagi 
analüüsitavat lootusetu leida.

Nende eestlaste või „eestlaste“, kelle päritolu olen ka 
raamatus käsitlenud,  olen käesolevas uuesti ehk lihtsamalt 
mõistetava sugupuutabelina näidanud Kreutzwaldi, vendadest 
kunstnike Raudade, Betty Alveri ja Jaan Krossi päritolu. Mõnede,
eriti Kreutzwaldi eellaste puhul olen abieluvälist lapse saamist 
näidanud   „rist ruudus“ märgi abil. 

Abieluväliselt võib muidugi lapsi saada mitmel põhjusel, 
kirjeldan neist mõnda. 1) Suure armastuse puhul, mis võis 
juhtuda ka aadliku ja lihtrahva seast inimese vahel, eri seisusest
inimesi aga ei saanudki laulatada. Aga ka samast seisusest 
armastajaid ei pruukinud vanemad abiellu lubada või abielu 
õnnistada. Võis olla suguvõsade vaheline tüli, võõras usk, vaene
peigmees või „vigane“ pruut jne.

Meenutame, et sajandite taga ei olnud veel 
rasestusvastaseid vahendeid ja ka abordi tegemine oli raskelt 
karistatav. 2) Tütarlaps võis tite saada esimese öö õiguse 
kasutamise tulemul, kui juhtus vale päev olema; vahel korraldas
(eriti mõisateenijast) neiu seksisuhte ka meelega, et 

x



loodetavale lapsele mõisniku kaasabil parem tulevik ja endale 
kindlustatum vanadus luua, sest mõisnik pani tütarlapse ka 
mehele, mõisniku sohilapse kasuisa sai tihti kõrtsmikuks, 
aidameheks, kupjaks, metsavahiks või muusuguse kergema elu 
peale ja esimene (kasu)poeg päris reeglina mõisas ka (kasu)isa 
ameti ning sai rohkem haridust, kui teised külalapsed. Selline 
edu võis püsida mitu põlvkonda. Nii sigitatud lapsi nimetaksime 
nüüd vallaslasteks. Kuigi vanasti kirjutasid pastorid neid ristides
ja meetrikaraamatusse kandes värdjaks, portolatseks või 
kuidagi muud hirmsat moodi, mõisniku osalust ei tohtinud 
muidugi kunagi mainida, aga aus mõisnik(-upoeg) oli enamasti 
esimene ristiisa, võttis enda sigitatud lapse mõisa toapoisiks või
–tüdrukuks, sättis kirjutajaks või mõne muu peenema ameti 
peale. Aga sama märk kehtib ka samast talupojaseisusest ja 
üldse igasuguse seisuseta vanemate abieluväliste laste puhul ja
seda ka tänapäeval. 

3) Nii abielumehel, kui ka abielunaisel ja mõlemal ühtaegu 
võisid ja võivad olla armukesed (nagu teate!), mõlema 
salasuhte nuhib enamasti abikaasa välja, nagu romaanides ja 
filmides näeme. Niimoodi armukesega saadud lapsi nimetame 
sohilasteks, sest emb-kumb vanematest pettis oma abikaasat. 
Kuidagi teistmoodi käib asi ja seadus vabaabielude puhul, meil 
ei ole veel tava, missuguse märgiga seda tabelis või sugupuus 
tähistada ja nagunii on kõik andmekaitseseaduse poolt 
keelatud. Mõnel erandjuhul olen kirjutanud tavapärase 
abielumärgi sulgudesse - (OO)

Olen püüdnud sugupuujoonised järjestada nii, et lihtsamad
ja selgemad on eespool, tagumised lähevad keerulisemaks ja 
vajavad veidi rohkem mõtisklemist. Raamatus „Andekuse geen“
olen püstitanud hüpoteesi, et vastavalt geneetika seadustele 
peaks andekus hulga tõenäosemalt avalduma oletatava 
andekuse geeni pärimisel mõlemalt vanemalt, õieti ei peakski 
see teisiti võimalik olema. Kui oletatava andekuse geeni 
olemasolu tõestamine võtab veel kaua aega või seda ei 
avastatagi või et seda polegi olemas, siis „piltlikustamiseks“ 
oleks see ikka hea meetod, uurimaks välja, kust andekus 
kellelgi pärineb. Kõige kindlam pilt on siis, kui andeka mõlemad 
vanemad pärinevad sugupuuga tõestatavast ühisest esiisast või
–emast st., et kui ühe kunagise oletatava andekusgeeni kandja  



geenid lahknevad tema laste liinidesse ja mõne põlvkonna 
pärast nende liinide esindajad taas omavahel laulatati ja lapsi 
said (ning neist osagi ellu jäi), siis nende laste seas on 
tõenäosus suur, et osa on andekad. Kui samast eellasest 
pärinevad andekuse liinid on ühildunud tänapäeval tuntud 
loomeandeka inimese vanavanemates, siis andeka isa (või ema)
võis olla ainult varjatud andekuse geeniga (sattus nende hulka, 
kelles andekus ei avaldunud) ja tema partneril pidi andekuse 
geen pärinema mõnest teisest suguvõsast. Mõnel juhul ka 
samast suguvõsast, aga varasemast ajast, kui meil võimalik on 
sugupuud koostada. Takistuseks võib olla ka hilisemate 
kogudusemeetrikate puudumine või inimeste rändamine näiteks
Venemaale. 

Sugupuude lõpus on sellised, kus lähisuguluses eellased 
esinevad  vaid mõne loovisiku puhul (Betty Alver) või 
lähisugulust pole eellaste seas vist üldse, kuid ühest andekuse 
geeniga eellasest pärineb 2 andekat kultuuriloojat, näit. 
maailmakuulsad Pärt ja Mäll või mitu kultuuriloojat. 


