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Ülikoolil oma ajalugu. Ka igal meist oma lugu. Aga inimesteta poleks Ülikooli ega selle 

ajalugu. Ülikooli ajaloo teevad õppejõud. Ja meie seos nendega. On legendaarsed õppejõud, 

keda mäletatakse, ja need, kes unustusse vajuvad, ent ometi vääriksid kohta Ülikooli loos. Kui 

miskit kirja panna, siis just meie lood läbi nende, kes Ülikoolist sellise õppeasutuse on 

teinud, nagu see siis oli, ja ka nüüd ehk on. 

Õppejõud. Nendest mõnevõrra lihtsam rääkida, kes oma tööga püüdsid meid kellekski või 

millekski kujundada. Kunagi oli mul bioloogiaosakonna õppejõudude välimääraja. Koostatud 

nii nagu taimemääraja. Igal ühel oma iseloomule või käitumisele vastav tunnus. Ehk kellelgi 

alles? 

Juhan Aul (Johannes Klein) 2018.a. 3. jaanuari Postimehes juttu papi Auli elutööst:  

https://pluss.postimees.ee/4362583/mida-vana-aja-lapsed-21-sajandil-uut-

raagivad?_ga=2.58812265.57470433.1515088381-1724400519.1515088379          Kontide 

õppimise praksis rääkis J. Aul veidi oma antropoloogilistest uurimustest enne II 

Ilmasõda. Aul vaatles enamasti sõjaväkke kutsutud noormehi. Nad pidid ikka olema 

sõjaväekõlbulikud. Nii või teisiti jäid loos Gausi kõvera mõlemad otsad välja ja uurimuse all 

olid keskmised. Aul mõõtis eriti hoolikalt koljusid. Enne teist ilmasõda arvati miskipärast, et 

kolju ehitus (kuju) määrab vaimseid võimeid ja kunstianded. Kas Aul seda vaadet jagas, pole 

teada. 

Tuleb meelde, et poliitökonoomia alal luges meile ja andis prakse Lembit Maamets. 

Loomulikult ei olnud meil seminari puhuks ette antud teadmised omandatud ning kuidagi 

otsustati seminar ära solkida. Ta vist ise rääkis oma aineõpetuse loogilisusest või miskit 

analoogilist. Võtsin kätte ja kostsin, et loogilisi lahendusi võimalik matemaatiliselt 

väljendada. Et kuidas see siis polöki puhul välja näeks? Hakkaski pihta. Kuidas tema ja meie 

ka ei proovinud valemeid koostada, kõik läks untsu. Seminar samuti. Tunniandjal häbi 

silmini. Eksamil sain kehva pileti kehvade teadmiste kinnituseks. Tänitamise saatel pandi 

hindeks 3. Hinne võinuks ka halvem olla, aga miks minusuguse peale veel teist eksamiaega 

raisata? 

Heigo Miidla (aastani 1937 Herald-Manivald Middenbritt, hüüdnimega Toro) oli meil 

taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedris õppejõud, kuulu järgi vaid ühe neeruga. Tal oli 

isiklik laborant, Eevi nimeline. Nägin, et Eevi trükkis miskit väikestele paberilehtedele 

õpikust järge pidades. Pärisin, miks ta seda teeb? Sain teada, et Torol olevat piinlik loengul 

lahtisest õpikust teksti maha lugeda. Seepärast laskiski sisu lahtistele lehtedele ümber 

kirjutada. Kord rääkis Toro mulle, et on kollektsionäär – päris ebatavaline harrastus. Nimelt 

kogus püksinööpe. Mitte niisama, vaid ainult neid, mida ta kateedri ainsa diivani pealt leidis. 

Kahjuks mul ei tule silme ette, kus see diivan asus. Toro abikaasa oli arst, poeg vist 

matemaatik. Mingil avameelsuse hetkel kurtis, et poja meelest on ta kõige rumalam inimene 

maa peal. Ega see just nii ei olnud, sest lisaks kandidaadi väitekirjale kaitses ka 

nõukogudeaegse doktorikraadi. Simisker väitis, et Miidla analüüs õunapuu okste puitumise 

dünaamika kohta oli korrelatsioonis tiitrimiseks kasutatud kaaliumhüdroksiidi riknemisega. 

Nimelt Miidla ei olnud pannud reaktiivipudeli peale CO2 lukku. Simisker arvas, et pole mõtet 
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asja urgitsema hakata, las Miidla saab oma doktorikraadi kätte! Ei mäleta aastanumbrit, mil 

meil toimus taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri pidu botaanikaaia peamajas. Pidime siis 

rääkima, miks keegi bioloogiasse tuli ja millised harrastused (hobid) tal on. Rääkisin oma 

kalapüügiharrastusest. Toro kostis seepeale, et ta kaevaks selle asemel parem labidaga kraavi, 

kui istuks kusagil kalda peal ja vahiks niisama õngekorki. Enese õigustuseks küsisin Miidla 

käest, kas tal siis ei olegi mõtteid, mille üle kalapüügi ajal saaks mõelda? Tegelikult kalapüük 

ongi vaikuse ja segamatuse hetk, kui leiad õige koha vajalikul ajal. Kord sai seda Ilmar 

Kottaga Elva jõe kallastel teha. Mul õnnestus 4,6 kg haug saada. Naiste intris see lahati. 

Olevat olnud anatoomia näitlikuks õppevahendiks ja kõhutäiteks kehval ajal. 

Boris Maiste luges meile sotsialismi poliitökonoomiat. Interneti avarustes ei ole teda kahjuks 

üldse meenutatud. Ta loengud olid sellised, mis lausa tõmbas tudengeid kuulama. Kui mitme 

kursuse (bioloogid, geograafid, geoloogid) kohta juhtus 5 üliõpilast puuduma, siis tähendas 

see, et Tartut tabas järjekordne külmetushaiguste laine. Teised partei maja 

õppejõud hädaldasid, miks Maiste loengud alati rahvast pungil täis? Loengud olid üles 

ehitatud sel moel, et pea iga loengu lõppedes sai küsida, kas meil on sotsialism? Ja vastus oli 

alati eitav. Kord tuli ta loengule põsk marraskil. Loengu lõpul ta ütles auditooriumisse – ma 

tean küll, mida te mõtlete, aga ma olin selles bussis, mis Riia mäel avarii tegi. Rein Kask, 

meie kursusekaaslane, kes tuli meie sekka sõjaväest hiljem kui mina, tegi Boris Maistele 

eksamit. Oli teine just öö otsa kusagil pidutsenud, kummutas enne eksamiruumi sisenemist 

turgutuseks pudel õlut ära. Ettevalmistuse ajal läks teinegi õllepudel käiku, mis Maistet 

sugugi ei häirinud – teadjale arusaadaval põhjusel. Eksam sai tal soravalt tehtud 4 peale. Rein 

Kask oli tulemusest niivõrd häiritud, et arvas paremaks 4nda kursuse järel ülikoolist 

lahkuda, kui joodikuna bioloogiaõpetajaks saada. Peale meie kursa kokkupuudet Boris 

Maistega ei läinud enam pikki aastaid mööda, kui ta siit ilmast ootamatult lahkus. Vennakeste 

Mikelsaarte vanem vend Raik-Hiio Mikelsaar oli ülikooli anatoomikus prosekuristina tööl 

ning ütles, et Maistel oli aju veresoon katkenud justkui žiletiga läbilõigatult. 

Mihhail Georgijevitš Makarov 

Siim Kallas: “Tundub absurdne, et üliõpilased protsessivad kohtus oma hindeid. Ei kujuta ette, 

et minuaegsed legendaarsed õppejõud nagu näiteks Makarov, Tohver ja Hiion, saaksid 

tänapäeval õpetada, kui üliõpilastel on võimalik nende vastu kohtusse minna. Eelmainitud 

õppejõud olid nõudlikud, kuid väga kõrge tasemega.”  

Muidugi oleks Makarovist palju rääkida. Jagas teine me kursaõe Peeli Villmanniga (nüüd 

Mikelsaar) ühist korterit. Legendaarne on see, et filosoofiakateedris oli 2 puudane pomm, 

mida Makarov mängleva kergusega üles tõstis. Makaroviga seoses meenub veel viimane 

konsultatsioon enne filosoofia lõpueksamit. Miskipärast kujunes sellest konsultatsioonist 

loeng, et meil Nõukogudemaal mingeid probleeme keskkonnaga ei ole ja see vaid 

kapitalistide poolt peale sunnitud arusaama. 

Oleks veelgi, keda meenutada:  

Salme (Mammi) Aul, Ruth Ling, Harry Ling, Enn Kukk, Viktor Masing, Laine Viileberg 

(ütles vahel enda kohta – mina, kui eriti naine), Kuulo Kalamees, Hans Trass. Veel kimbuke 

keemikuid Marta Kanter, Heiki Timotheus, füüsikutest Herman Mürk (Eeva Heinaru isa), 

arstiteaduskonnast Elmar Vasar, jt. kes loenguid ja prakse andnud. 

Räägin siis Ülo Pavel’ist, geneetika ja darvinismi kateedri juhatajast meie ajal:  



Juhtusin ühel päeval geneetika kateedri siseruumides kohal olema, kui Ülo Pavelil kõik 

varasem läbielatu uuesti välja lõi ja ta psüühika hakkas jätkuva hooga stabiilsust kaotama. 

Jott (diplomand Jaak Soom) oli eelmisel õhtul oma paljunduskülvide tegemiseks kasutatud 

Petri tassi suurused sametlapid nats kauemaks kuuma kuivatuskappi jätnud ja need läksid 

kõrbema. Aga polnud hullu! Võttis need välja ning olid veel kasutuskõlblikud. Kuivatuskapi 

lülitas vooluvõrgust lahti ja läks ööseks intrisse. Hommikul tuli tööle ja hakkas rahulikult oma 

toimetusi tegema. Saabus Pavel. Tundis kõrbelõhna ja sattus paanikasse. Leidis kuivatuskapi, 

millest kõrbehaisu tuli. Käskis koheselt juba ammu külmaks läinud eseme ruumidest välja viia 

ja lumehange panna. Leidis siis, et autoklaav veel kuum ja töötab. Käskis sellegi välja 

lülitada. Tegingi nii ja ütlesin, et sel puhul on ka targem autoklaavi korgid välja keerata. Pavel 

rabas kahe käega mu rinnust kinni ja küsis ähvardavalt, mis mees ma olen? Justkui poleks 

mind üldse ära tundnud. Siis aga ütles, et jah, keeraku ma korgid välja. Seejärel kamandas 

tulekahju ohu tõttu kõik inimesed siseruumidest välja. Jott oli südamest nördinud, et Pavel 

rikkus ära ta hea pohmellipäeva, mil seesmist närvilisust ei olnud ja käed täpistööks ei 

värisenud. Kuidagi situatsioon laabus. Samal päeval keegi kateedri töötajatest seletas mulle, et 

Paveli esimene naine oli Paveli kandidaaditöö käsikirja visanud põlevasse ahju. Pavel oli sealt 

oma käsikirja paljaste kätega välja kiskunud ning tuld võtnud lehed kustutanud. Sellest siis 

lõhnamälust tingitud tegelikkust eirav paanikahoog tol päeval tekkiski. Hiljem suutis Pavel 

hävinenud väitekirja osad kuidagi taastada ja 1956-ndal kraad kaitsta. Oma esimesest naisest 

lahutas. Too naine olnud lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehakultuuriosakonna. 

Olnud vihane Paveli peale, et see oma tööle oli pühendunud ja temaga piisavalt ei 

tegelenud (mehele võib kõik andestada peale igavuse!!!). 

1962 aastal oli Pavel valitud TÜ geneetika ja darvinismi kateedri juhatajaks. Selleks ajaks oli 

uuesti abiellunud oma laborandiga Harku Eksperimentaalbioloogia Instituudist. Näis, et elu 

läheb nüüd rööbastesse. Tuli Tartu Ülikooli. Võttis meid värskelt sisseastunuid (mina, Soom 

Jaak, Heinaru Ain, Vint Toomas ja veel mõni) särasilmselt oma hoole alla. Õpetas Toomemäe 

teadusraamatukogus vajalikku kirjandust otsima, aitas katseseadet kokku panna ja tegi 

muudki, mis olnuks kursusejuhendaja (meil oli siis sel ajal mammi Aul) ülesanne. 

1967 a. märtsis tulin mereväest vabanenuna Tartusse tagasi. Õppeosakonna tegelinski Haavel 

ei lasknud mind üliõpilaseks koheselt taastada. Ma olevat seaduse kohaselt avaldusega 2 

päeva hiljaks jäänud. Tundsin, et kui lähen kõrgepalgalisele (töötasu enne Ülikooli 240-

310 rbl kuus) tootvale tööle tagasi, siis oleks mu haridustee jäädavalt lõppenud. Läksin Paveli 

jutule. Tal endal vaba kohta ei olnud. Soovitas Allese poole pöörduda. Ma ei teadnud siis, kes 

see Alles on. Pöördusin tööletuleku sooviga ühe naisterahva poole. Suur viga minu poolt, et 

ajasin Kallaku kellegi Allesega segamini. Õnneks oli minupoolne alandus väikesem kui see, 

et 1962 Kallakut kateedri juhatajaks ei valitud, vaid hoopis Ülo Pavel – EPA-s kaitsnud 

kandidaadikraadi veterinaaria alal!!! 

Ülikooli 1967 tagasi tulles nägin, et Pavel polnud enam see inimene, kes 3,5 a. tagasi oli. 

Doktorikraadi omava geneetiku olemasoluta toimus 1967 a. geneetika kateedri juhataja 

järjekordne valimine. Otsustajaks ei olnud mitte sel korral Henni Kallakut 

soosinud rektor Fjodor Klement, vaid teadusnõukogu otsus avaldatud artikleid ja aspirantide 

olemasolu vaagides. Aga varjatud võitlus kes/keda jätkus. Täiesti tüüpiline 

teadusasutustes tänase päevani. Näitena olgu öeldud, et Heigo Miidla ütles kord Vello 

Tohveri kohta: “Mina ta Ülikooli tõin, mina ta ka minema löön!” 

1971 sai Pavelist Tartu Ülikoolis bioloogiadoktor. Eesmärk kateedrijuhatajale nõutav 

doktorikraad oli saavutatud. Vello Tohver, taimefüsioloogia- ja biokeemia kateedri juhataja. 



Tohver oli vaieldamatult koloriitne kuju meie päevil. Teda ei armastatud ja kardeti eksamile 

minnes. Kuid silmapaistev kuju, või kogu, oli ikkagi. Mu esimene veidi lähedam kokkupuude 

Tohvriga oli ühel sügispäeva loengul aastal 1967. Geneetika kateedri assistent Linda 

Aru teatas tol päeval, et Tohvril on sünnipäev. Ei mäletagi, kuidas neel lilled sain, kuid 

L. Aru andis selleks puhuks ka vaasi. Panin siis lilled vaasi veega loenguruumi lauale ning 

kirjutasin tahvlile inglisekeelse sünnipäevatervituse “Many happy returns of the days!” See oli 

väikese riukaga, sest loengutel Tohver poosetas oma võõrkeele oskusega. Tohver tormas 

ruumi, luges tervituse valjult ette ja tegi tahvlile kohe parandused, sest sõnad pidanuks olema 

suurte tähtedega. Parandusi tehes mühkas, et noh olgu siis. Loeng lõppes, Tohver võttis lilled, 

kõhkles veidi, ja võttis vaasi ka kaasa. Juhtus täpselt nii, nagu L. Aru arvas, et ega Tohver 

vaasi tagasi anna. Tuntud mees oma tuntud kommetega. Kui Tohver veel Harkus Eesti 

Eksperimentaalbioloogia Instituudis töötas, oli ta puhkusele minnes töökitli kaasa võtnud ja 

kitli nagiks olnud naela seinast igaks juhuks välja tõmmanud – äkki mõnel teisel läheb seda 

tema äraolekul tarvis! 

 

Järgmine isiklik kokkupuude oli peale üht Laine Viileberg’i mikrobioloogia praktikumi. 

Üldiselt olin ma mikrobio praksidest vabastatud. Kõige esimeses praksis sain L. Viilebergilt 

pragada, et miks ma kaasa ei tööta. Mul oli too tööülesanne ammu valmis. Käskis siis 

järgmise võtta, mul seegi valmis. Küsis seepeale, kus ma varem olen töötanud. Sai teada, ning 

kostis, et tulgu ma praksi alles siis, kui vedelkultuuri hakkame valvevahetustega kasvatama. 

Pani siis L. Viileberg katset üles. Vaatasin pealt ning ei saanud ütlemata jätta, et ta pani 

katseseadeldise valesti paika. Tegin selle ringi nii, kui peab olema. L. Viileberg läks ruumist 

välja ja mõne aja pärast kutsuti mind Tohvri juurde. Sain noomida, et ma ei tohi üliõpilaste 

kuuldes õppejõule öelda, et ta teeb midagi valesti. Paraku jäin ma oma arvamuse juurde ning 

tulemuseks oli see, et keegi ei tahtnud mu kursuse- ja diplomitöö juhendajaks hakata. Kuulsin 

Tohvrilt veel, et on olemas 3 liiki tarkust: raamatutarkus, elutarkus ja ninatarkus. Mainisin siis 

talle, et too viimane on mul täitsa olemas. 

Ilmselt olin mõne õppejõu jaoks raske iseloomuga üliõpilane tehes tema pedagoogitööd 

raskemaks. Sain Tohvrilt teada, et parem oleks, kui selliseid tudengeid ei oleks. Ainult Jaan 

Simiskeriga oli mul teisel tasemel sõbralikud suhted. Kui mina esimesel kursusel olin, siis 

Simisker oli neljandal. Jäimegi nagu kaasüliõpilasteks. Üks noorem, teine vanem. Olime sina 

peal. Tohver kutsus meid välja ja keelas meil Simiskeriga omavahel sinatamise ära. Vähemalt 

õppetöö ruumides. Paar päeva üritasime. Siis ütles Simisker, kurat temaga, laseme vanaviisi 

edasi. Uusi sanktsioone sel teemal õnneks ei järgnenud. 

Aeg läks edasi. Meil olid erialased mikroorganismide biokeemia loengud. Tohvrilt oli 

ilmunud vastav rotaprindil trükitud õpik. Süvenesin õpikusse ja leidsin seal ühe vea molekuli 

struktuurvalemis. Siis teise. Asi pakkus huvi ja varsti oli kogu õpik punase pastakaga tehtud 

parandusi täis. Võtsin siis selle kirjutise kaasa ja küsisin Tohveri käest, kuidas selle õpiku 

kohaselt eksamil vastata saab? Mul soovitati see ära unustada, sest varsti pidi tal uus õpik 

välja tulema. Seekord oli jutuajamine ilma kaasüliõpilaste kohaloluta. Ent mõlemale 

meeldejääv ikkagi. Rotaprindi õpik mul siiani alles koos pastaka punases kirjas mälestusega. 

Juhtus nii, et olime ühel õhtul Narva mnt vanas intris rohkelt poistega õlut tarvitanud. Raha 

otsas, vaja tühjad pudelid Narva mnt poodi viia. Seal aga pikk saba. Jäin Tohvri loengule 

hiljaks. Seepeale ta teatas, et parem ärgu ma üldse tulgu ja võtku omale vabakuulamise õigus. 

Edasi toimisin nii, et võtsin sõna-sõnalt Tohvri soovitust kuulda. Viisin vastava avalduse 



dekaan Arvo Rõõmusoks’a kätte ja mainisin, et Tohver võib sellele vastu olla isikliku vimma 

tõttu minu suhtes. Õppenõukogus oldi 2 tundi mu personaalküsimust arutatud ja lõpuks sain 

vabakuulamisõiguse, mida hiljem heaperemehelikult kasutasin. 

Enne eriala eksamit Tohvrile tuli kateedri laborant Vivian Eek mu juurde ja kostis, et Tohver 

oli võtnud kindlaks nõuks mind läbi kukutada. Soovitas mul väga hoolikalt kõik selgeks 

õppida. Eks ma nii teinudki. Lugesin veel kellegi teise konspektid läbi loengute kohta, kus ma 

enam ei viibinud. Eksamile minnes lootsin, et saan kõige raskema pileti 

mikroobipopulatsiooni kasvukineetika kohta. Vedas, saingi selle! Ja päästsin teised sellele 

vastamise eest. Tohver kuulus mingisse keelekomisjonisse ja rõhutas alati, et edaspidi tuleb 

mingit terminit või tähist nimetada nii, kui nad komisjonis olid äsja vastu võtnud. Kasutasin 

siis seda Tohveri seisukohta terminite tähistamisel ta enda vastu eksamil ära. Sissejuhatuseks 

teatasin, et ülemaailmsel konverentsil oli vastu võetud uued terminid ja NSVL esindaja 

kirjutas protokollile alla. Nii ma ei saagi kasutada neid termineid ja tähistusi, mis Tohver on 

loengutel andnud. Hakkasin rääkima ja Tohver kargas toolilt püsti. Torkas näpu mu 

ettevalmistuslehele ja küsis, mis see on? Sai teada, et see on hoopiski see, mida tema teisiti 

tähistanud. Ja nii edasi punkt-punktilt tema näpp ettevalmistuslehel. Duell lõppes minu kasuks 

ja läbikukkumise asemel sain hindeks 5. Hiljem rääkis Simisker, et Tohvril oli kahju, et enne 

minu eksamineerimist oli teistele kaasüliõpilastele sel sessil hindeid 5 välja pannud. Edaspidi 

oli nii, et kaasüliõpilased ei olnud enam nõus peale mind vastama minema. 

Aeg läks omasoodu ja sain suurte ponnistustega oma diplomitöö valmis. Sisuliseks 

juhendajaks oli Teaduslik Raamatukogu Toomemäel, formaalne juhendaja Jaan Simisker. 

Jaan luges mu käsikirja läbi, kiitis mõnd osa ladusa väljenduse eest. Mõnes kohas olnud 

väljendus konarlik. Retsenseerijaks sain Mart Viikmaa, kes laitis mind kasutatud terminite 

pärast. Kahju küll, kuid eestikeelne terminoloogia on siiani teaduskeeles puudulik. Sain 

kaitsmisel 5 ilma esiletõstmiseta. 

Hiljem tuli Tohver mu juurde ja tahtis mu diplomitööd saata üleliidulisele konkursile 

Moskvasse. Hakkasin seda isegi tõlkima. Ega tõlketöö hästi ei edenenud. Teadsin ka, et 

mõned vead olid ikka sisse jäänud. Laiskusest ja negativismist Tohveri vastu loobusin 

konkursil osalemisest. Ei pidanud vajalikuks tema juhitud kateedrile edukuse tähelepanu 

kinkida südamlikkuse ja rõõmsameelsuse puudumise eest. Tohver ise kinnitas ka, et on 

huumorivaene inimene. 

Eks igalühel ole oma mälestus Tohvrist. Mõni pidi tema abil ülikoolist lahkuma, mõni vedas 

raskustega läbi temale antud ainsast eksamist. Mina pidin teda stuudiumi lõpuni välja 

kannatama (ja tema omakorda mindki). 

Nõukogude ajal olid kindlad reeglid. Vello Tohvri vend elas Austraalias. Sinna ta poleks 

saanud parimagi tahtmise korral kuidagi minna. Vend Austraaliast saatis Tohvrile sealseid 

biokeemia ja mikrobioloogia õpikuid. Nende najal ta koostaski oma Biokeemia õpiku. Ühel 

päeval seda kirjutades teatas rõõmuga, et oli eelmisel õhtul tervelt 20 lk kirja pannud.   

Oli 2. kursa talvine sess, mil Tohver pidas meile biokeemia loenguid koos 3.nda 

kursusega. Sest Tohver tahtis minna 1968.a. sügisel Mikrobioloogia Konverentsile 

Mehhikosse (või stažeerima, sest konverents ei oleks pikalt kestnud?). Vist isegi kutse oli tal 

olemas esitamaks oma aktsepteeritud ettekannet. Koos 3-nda kursa tudengitega 

kukutas Tohver läbi pooled biokeemia eksamile ilmunutest. Tohver imestas, et meie kursa 

tulemused olid paremad, kui kolmanda omad. Kommenteeris, et orgaanilist keemiat ja 



biokeemiat samaaegselt õppida on vist isegi etem. Kui biokeemia eksam läbi, sai Tohver 

kusagil Ülikooli ees kokku Makaroviga. Viimane surus Tohvri kätt ja õnnitles teda suure 

töövõidu puhul. Põrus ikka nii üle 30 tudengi! 

Peab ütlema, miks Tohver jäi välisviisast ilma Mehhiko konverentsile minekuks. Oli teine 

Soomes käinud turistina Ülikooli poolt. Tollis jäi vahele üliriiete alla peidetud naiste 

sukkpükstega, mida olnud tõesti suurel arvul. Toro (Heigo Miidla) mainis kord sellest viisast 

ilma jäämise tegeliku põhjuse. Kas kahjurõõmuga, ei tea. 

Erinevalt Torost, kes kollektsioneeris püksinööpe, korjas Tohver nalju, mida trükistest välja 

lõikus ja kaustikutesse kleepis. Seda tegevust ta õigustas huumori puudumisega. Eks see 

huumorimeele vaegus tingiski selle, et vennakesed Henn ja Ustav Mikelsaar panid ta 

Kossoveri nime all oma raamatusse ”Armas aeg” (ilmunud 1988). Too Kossoveri kuju oli nii 

äratuntav, et Vello Tohver käis Mikelsaarte kirjutatud raamatut poodidest kokku 

ostmas - tõenäoliselt eesmärgiga teost võimalikult vähestele lugejatele kättesaadavaks teha. 

1968.a. teise kursuse talvine sess oli määrav, miks Kallak mind laborandi kohalt lasi 

vallandada. Tohvrilt sain hindeks 5 (v.hea). Madalam hinne hea tuli mul hoopiski füüsika 

eksamilt dotsent Herman (Elmar) Mürgilt . Vaatas teine mu matriklit ja imestas biokeemia 

hinnet - ta teadvat oma tütre käest, kui raske see on ja ma ei õppinud hoopis lihtsamat füüsikat 

korralikult ära! 

Peeli Mikelsaar (Villmann) sai ülikooli ajal vaid 2 korda hinde 'hea'. Esimene kord meie 

kateedris spetsialiseerunud tudengite ainevahetuse eriala kirjalikult tehtud eksami puhul. Too 

oli täiesti harjumatu asi teha 10ne küsimusega kirjalik eksam etteantud aja peale. Vist ka ainus 

kord meie teaduskonnas tol ajal. Mina oleksin sel eksamil äärepealt põrunud. Küsimus oli vist 

propioonhappe saamisest. Panin miskit kirja ja Tohver oli Simiskerile näidanud, mis lollusega 

ma hakkama sain. Simisker aga teadis seda sünteesi (või lagunemise - ei mäleta enam?) teed 

ja näitas Tohvrile. Kommentaar olnud seepeale: "Ma pean selle oma õpikusse sisse panema!". 

Teine kord sai Peeli 'hea' Zimmermani teadusliku kommunismi eksamil. Zimmermann oli 

kena naislektor, kes pandi Õunapuud asendama. Olime kenakesti lektor Õunapuu lahti 

kangutanud ning tal keelati meie kursusele loengut pidada ja ka eksamit vastu võtta. Aga ta 

ronis eksamiruumi ikkagi sisse ning esitas küsimusi. Kuidagi jäi Peeli millegagi vahele ja 

pisarsilmi võttis selle 4 vastu. Minu vastamise ajaks läks Õunapuu korraks välja ja 

Zimmerman ütles, et teeme nüüd ruttu. Saingi rutates 5 kätte. Vist oli järjekordne juhus, kui 

sess sai kõrgendatu peale tehtud. 

Terve 2 kursuse ajal elasin Tartus erakorteris Kooli t 24. Talvel 1967.a. sõjaväest lahti saades 

sain ulualuse oma sõjaväekaaslase, kehakultuuri üliõpilase Jaak Kulmar, juurde. Jaak magas 

läbikäidavas suures toas kapi taga, mina aga toa ukse kõrval nurgas. Jaagu ema oli oma toas ja 

kolmandas toas elas üks vanem naine Alma Bell. Kes ta Jaagule oli, ma ei tea. Alma oli 

Oktoobrirevolutsiooni järel siirdunud Kesk-Aasiasse kirjaoskamatuse likvideerimise rongiga. 

Seetõttu läks Eestisse tagasi lubamise tähtaeg mööda ja ta ei saanud enam koju tulla. Jäi 

elama Kiievisse. Teise Ilmasõja ajal sakslased küüditasid ta Brandenburgi, kus töötas kokana. 

Kui venelased Brandenburgi vallutasid oli ta 56 aastane. Üks noor puna-armeelane üritas teda 

ära vägistada vallutaja ja võitja õigustes. Alma öelnud talle, et häbi peaks olema, tema 

Kiievist küüditatud nõukogude inimene ja vanuse poolest võiks sõduripoisile ema olla. Nii 

Alma pääses erinevalt paljudest teistest. Kord NLKP ajaloo seminaril teatasin Valmar 

Ruusile Almaga juhtunu fakti, ja pärisin, miks ta nii väga kiidab seda kõrget nõukogude 



sõdalaste moraali? Küsisin otse, kas Alma valetab või Ruus ise. Mees läks näost punaseks ja 

hakkas seletama, kuidas rindele saadeti ka kriminaalkurjategijaid ja lubati kõigil teha, mis 

tahavad - peaasi, et sõda saaks võidetud. Läksin kevadel Ruusile ennetähtaegselt eksamit 

tegema. Kartsin kättemaksu. Piletis oli 3 küsimust. Esimest punkti ei lasknud lõpuni rääkida. 

Küsis, kuidas teist alustan? Sain lausekese öeldud ning kolmandat punkti ei saanudki vastata. 

5 oli käes. Ruus oli Ülikooli parteikomitee esimees. Mingis intervjuus Marjustin (Marju 

Lauristin) kirus seda punaparteilast. Aga tegelikult oli Ruusil hea meel, et sai minu abil 

rääkida sellest, millest oleks pidanud vaikima. Ka parteilased tahtsid selles riigis elada ja 

pealekaubagi veel hästi! Eks selle hästi elamise lootused paljud punaparteisse trügisidki. 

Selline parteisse trügimise motiiv kestab veel tänase päevani. 

Terve 2 kursuse talve käisin koos kursavenna Aarne Vaigu ja geneetikuna lõpetanud Tõnu 

Tammega (nüüd Leigo järve peremees) Jaak Kangilaski moodsa kunsti loenguid kuulamas. 

Lisaks sellele sain mingil põhjusel bioloogidest vilistlaste klubi "Bentos" liikmeks. Vast ka 

seetõttu, et olin Geneetika kateedris olles saanud lähemalt tuttavaks Henni Kallaku õpilaste 

Tõnu Tamme ja Toomas Sutt'iga. Ka tundsin varasemast ajast Rein Salurit rääkimata Jotist 

(Jaak Soom) ja Kutist (Ain Heinaru). Tol talvel elasin hoopis teistsugust elu võrreldes 

ülejäänud kursusekaaslastega. Seepärast ei tundnud paljusid, kellega koos loengutel käisin ja 

ei teagi nende nimesid, kes biokeemiaga jäädavalt põrusid, ei meie ega 3. kursuse omadest.   

Bentose klubist peaks kunagi rohkem rääkima või kirjutama. Oli omaette nähtus 

registreerituna Ülikooli komsomolikomitee alluvusse. 

Asjaolude kokkusattumisel töötasin 6 kuud geneetika kateedris Paul Allese laborandina, enne kui 

mind lubati Ülikooli loenguid kuulama ja prakse tegema. Pärastki jätkasin seal töötamist kuni 1968 

aasta jaanuari lõpuni, enne kui Enni Kallak mulle vallandamise käskkirja lasi teha. Nägin siis seda 

geneetika kateedri inimesi ja elu seestpoolt. Nii mõneski mõttes omapäraselt.  

Dotsent Paul Alles oli Venemaal kaitsnud kandidaadi teaduskraadi mesinduse alal. Tegeles 

mesilasemapiima ja mürgi kogumise tehnoloogiaga ja nende mesilasaaduste koostise uurimisega. 

Peale minu oli Allese laborandiks Irene Toom, ühe mu eelmise kursuse tüdruku Malle ema, kes oli 

väga tore ja tegus naine. Irene ülesandeks oli mesilasemade kasvatamine väljaspool mesilastarusid. 

See oli nagu eeltöö mesilaste geneetika ja aretuse teadustööks. Paraku selleni Alles ei jõudnudki. 

Alles luges tudengitele igasuguseid loenguid, ka biofüüsikat enne Mart Viikmaad. Peaasi, et 

dotsendile nõutud loengutundide arv täis saaks. 

Assistent Linda Aru andis praktikume. Teadustöö oli tal seotud immunoloogiaga. Selleks 

otstarbeks peeti küülikuid, kellelt teatud puhkudel kogu veri välja lasti. Küülikud ise aga pidulikult 

kateedri ahjus küpsetati ning kogu personalile priske söömaaeg korraldati. Linda Aru oli väga 

lähedal ’Elisa’ diagnostikameetodi väljatöötamisele, kuid see jäi saavutamata. Mõnes mõttes ta 

justkui püüdis bensiinimootorit laadimata aku pealt käivitada, ent toda sädet ei tekkinud, mis 

mootori tööle oleks pannud ja kõiki edasi viinud. 

Dotsent Enni Kallak tegeles taimedega koos oma truu laborandi Loo Järveküljega. (Ääretult 

meeldiv inimene ja inimesena suurt austust pälviv, kes tema saatusest natukenegi teadsid.) Ega ma 

ei saanudki aru, mis Enni Kallaku teadustööde sisu oli. Pidas tsütoloogia loenguid. See ainus, mis 

meeles on. 

Ülo Pavel https://et.wikipedia.org/wiki/Ülo_Pavel oli kateedrijuhataja. Kateedri rahastamiseks 

sõlmis lepingulisi uurimistöid. Tartu Piimakombinaadi torustiku desinfitseerimise tarvis kasutusele 

võetud kemikaali mutageenset mõju uuriti äädikakärbse 2000 põlvkonna vältel enne, kui see 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7736247513147028144_m_-3691619434300340470_search/in%3Asent+Mati/_blank


kasutusloa sai. Seda tööd tegi laborandiks palgatud Vaike Avaste (nüüd Peedoksaar), kes hiljem 

töötas ajakirja „Kekkonnatehnika” toimetuses. Kogu kateeder oli äädikakärbseid täis ja 

mikroorganisme ei saanud Petri tassidel kasvatada muidu, kui neid mitmekordsesse paberisse ei 

mähitud. See tegevus oli Soom Jaagu, Kaldma Jaagu ja Virve Uukkivi (nüüd Mati Kaalu abikaasa) 

pärusmaa. Need 3 tudengit tegid diplomitöö Leningradis Tõnu Soidla juhendamisel. Teine 

lepinguline töö seisnes kanade parema aretusliini väljaselgitamiseks. Iga nädalal toodi laborisse 

mitu kasti kanamune, millesse süstlaga auk tehti, sealt 1 ml munavalget eraldati ja elektroforeesiga 

markervalgud laiali aeti. Need augustatud kanamunad rändasid muidugi intritesse kuniks Pavel ei 

andnud käsku need nad maha matta. Sellest kanamunadega tehtud tööst kandidaadikraadi saanud 

Olev Saveli oli hilisem põllumajandusminister. Paveli aspirant oli veel loomaarst Tõnu Põder, 

kelle tööks oli valkude elektrforees, vist isegi kombineeritult immunoloogiaga. Geneetika kateedris 

oli veel preparaator ‘tädi Maie’. Nii teda kutsutigi. Pesi katseklaase ja mikroskoopias kasutatud 

vaate- ja alusklaase nende taaskasutuseks. Vahel küsis tädi Maie minult tupsuke etüüleetrit vatitüki 

peale, et saaks seda omale kõrva panna. Enni Kallaku unistuseks oli sellest geneetika kateedrist 

põllumajandus ükskord välja saada. Eks ta selle nimel tegutseski. Kallak ei sallinud Pavelit ja 

põllumajandust. Pavel aga kartis tublit parteilast Kallakut, keda rektor Fjodor Klemet bioloogia 

osakonna ’hozjaikaks’ nimetas. Ühes suhtes olid nad siiski sama meelt – Leningradis aspirantuuri 

lõpetanud Tõnu Soidlat ei tohtinud Tartu Ülikooli tagasi lasta. On ju nii inimlik püüda kedagi 

kasvõi jalust allapoole tirida, et ta sinust vaimselt suuremas ei kasvaks! (Selles osas oli Tartu 

Ülikooli peale suureks erandiks Viktor Palm keemia osakonnast.) Soidla kandidaaditöö oli 

doktoritöö vääriline, seda nii välja öeldigi, ent jäi ta nooruse tõttu kinnitamata (jällegi kadedus!). Ja 

ega enam ühtegi üliõpilast geneetika kateedrist Leningradi Soidla juhendamisele ei saadetud. 

Sellest töötamisest geneetika kateedris võiks veelgi pajatada. Silme ette tuleb hetk, kui Ülo 

Pavel kõndis mööda keskmist laborit edasi-tagasi ning dikteeris oma artiklit prantsuse keeles 

trükkal Elve Laipaik’ile (Herta Laipaiki tütar), kes kõik kuuldu paberile salvestas. Kahtlemata oli 

Pavelis midagi enamat, kui see, et temagi Staadioni tänava haigla osakonda sattus. 

Kord aastaid hiljem peale meie lõpetamist istusin Tallinnas TA Raamatukogu lugemissaalis. Ülo 

Pavel tuli minust mööda, võttis korraks mu õlgade ümbert kinni ja läks edasi. Rohkem ma teda ei 

ole kohanud. 

Ma ei tea, mis erialal Tõnu Soidla ülikooli lõpetas. Geneetika alal olid tal juba 

1962.a. briljantsed teadmised. Oli mingi suurem seminar Ülikoolis, kus ka õppejõud osalesid. 

Kuulasime meiegi Jotiga. Miski pärast pöördus Soidla ettekannet lõpetades õppejõudude 

poole ja mainis, et teile on see raskesti mõistetav. Tal oli omapärane paatosega hääl. 

Rääkis väga aeglaselt ja hästi selgete sõnadega. Sisust ma kahjuks aru ei saanud. Ja üldse, kes 

siis sai seal seminaril Soidla ettekandest aru? T.Soidla lõpetas 1958 Rakvere I Keskkooli, 

Ülikooli lõpetas 1963 koos Jaan Simiskeriga. Jaani jutu kohaselt oli Soidla peamiselt 

Toomemäe raamatukogus hommikust õhtuni. Kord leidis Jaan ta jällegi raamatukogust ning 

ütles, et tal pidi sel päeval abielu registreerimine olema. Soidla vaadanud käe peal kella ja 

vastanud kiirustamata - sinna on ju veel tervelt 20 min aega! 2018.a. suvel käisin Soom Jaagu 

isakodus teda külastamas ja kuulsin, et Soidla töötab Peterburi ülikooli juures ikka veel edasi. 

Internet tema toimetusi täis. Vähesed teavad seda, et Ermitaaži kunstikogudes võiks Soidla 

töötada lausa giidina. Suur mees, suured teadmised mitmelt alalt. Ka klaverit olevat mänginud 

hästi. Kord olevat abstraktse muusika tarvis kassi tiibklaver kaane alla pannud... 

Soidlat mainimata võib mõnigi ennast Eesti esimeseks geneetikuks pidada. Ka Lõssenko oli 

geneetik ja Henni Kallak selle õpetuse kasvandik varasemast ajast. 



Ain Heinaru oli arstiteaduskonnas Akivo Lenzneri kateedris aspirantuuris. Teemaks 

mikroobide plasmiidid ja antibiootikumide suhtes resistentsuse ülekanne ühelt mikroobiliigilt 

teisele. Arstiteaduskonnas väitekirja kaitsmiseks Heinarul 1971. aastal doktoreid jagus. 

Ei tule ette, et Henni Kallakul  oleks mõni aspirant olnud. Ega mul Kallaku suhtes mingit 

vaenu pole ei varem ega nüüd. Lihtsalt paneb muigama tema suhtumine minusse. Ilmselt sai 

see alguse hetkest, kui ajasin ta kellegi Allesega segi. Toda persoonide poole väärat 

pöördumist on minuga ennegi ja ka pärast juhtunud. Kui mind septembris 1967 üliõpilaseks 

taastati, siis töötasin Allese laborandina täiskohal edasi. Olin Allese tahtmisel Leningradi 

Tsütoloogia Instituudist kaasa toonud puhtatõulise kinglooma (Paramaecium caudatum). 

Pidin mesilasematoitepiimaga neid ainurakseid toitma ja välja selgitama, mi toimub. Katsed 

oleksid ehk andnud ka vastuse, kas kalli raha eest Tallinna Farmaatsiatehases kokkuostetud 

mesilasemapiim oli solgitud või mitte, ja kas stimuleerib ainurakse loomakese paljunemist. 

Päeval loengud ja praksid, õhtuti istusin laboris. Ka siis, kui loengute vahel vaba aeg juhtus 

olema, olin laboris kohal. Kallak suhtus kuidagi emalikult minu tegevusse ja küsis, kuidas ma 

jõuan koolis ja tööl käia, kas õppetöö selle all ei kannata? Vastasin, eks ma püüa, aga ega vist 

kõikidel eksamitel hinnet 5 ei saa. (Mul oli sõjaväeeelsest perioodist jäänud kõrgendatud 

stipendium. Õppeprogrammi muutuse tõttu pidin veel füüsikaeksami Jaan Reinet’ile järgi 

tegema. Too andis mulle spikerdamiseks võimaluse ja kõrgendatud stipp sai sügiseks 

kinnituse.) Kallak küsis, kas see võimalik on, et lähen ja lihtsalt teen eksameid hindele 5? 

Vastasin, et kui ei õpi, siis head hinnet ei saa. Käisin siis rõõmsalt koolis ja tööl edasi. Palk oli 

60 rbl kuus ja stipp vist ligi 50. Kokku kaunikesti normaalne tolle aja kohta. Sess sai läbi ja 

Kallak küsis, kuidas mul läks? Vastasin mitte just kõige paremini, üks 4 tuli sisse. 

Ülejärgmisel päeval teatas Alles mulle, et rektori käskkirjaga oli mind vallandatus seoses 

statsionaarsesse osakonda õppima asumisega. Mis parata? Tolle aja seadused nägid nii ette. 

Alles hiljem TPI-s töötades sain Vööbe Remmeli, Henni Kallaku ülikooliaegse toakaaslase 

käest teada, et tegu võis olla kadedusega, sest Kallak oli end eksamitest raskustega läbi 

vedanud. Kui Kallaku toakaaslased raadiost ‘Ameerika Hääle’ või ‘Vaba Euroopa’ saateid 

kuulasid, siis Kallak oli peale sattudes raadio alati kinni keeranud. Ülikoolis toimunud 

Lõssenko väärõpetuse ja katsete vassimise analüüsi koosoleku järel olnud Kallak pisarsilmi 

öelnud “Kuidas te julgete, ta ju nii suur inimene!” 

Aga too õnn veelkord Kallaku tähelepanu pälvida sai mulle hiljem kenasti osaks. Kallakule 

oli mul tsütoloogias hindeline arvestus teha. Sain endale osta venekeelse värske 

tsütoloogiaõpiku. Rääkisin siis eksamipileti sisu eksimusteta Kallakule ära. Too aga küsis 

lõpuks, mis asi on kromosoomimaatriks? Ei tea siiani! Kostsin, et sellist terminit ülikoolidele 

mõeldud õpikutes ei ole. Vastusena sain teada, et mul tulnuks ikka tema loengutel käia. Sain 

hindeks ‘hea’ ehk 4. See oli ka madalaim hinne sel sessil. Kuna ma tselluloosikombinaadi 

stipendiaat olin, siis pidin dekanaadist võtma eksamilehe väljavõtte ja asutuse direktsiooni 

viima. Eksamileheks oli blankett, kuhu käsitsi kirjutati aine nimetus ja käsitsi hinne v.hea, 

hea, rahuldav. Dekaani allkirja kinnitas veel pitsat. Ma polnud Kallaku peale pahane ning 

parandasin ta eksimuse ise ära, kirjutades eksamilehele tema poolt antud hindele ‘V’ tähekese 

ette. Olin väga rõõmus, et dekanaadis mind usaldati ning hinnetelehte postiga ära ei saadetud. 

Eks need margid ja ümbrikud maksid ka midagi, minu jalavaev aga ainult tasuks 

mulle järjekordselt saadud kõrgendatud stipendiumi näol! 

Mis Kvissentali (Kvistenthali) bioloogide ühikasse puutub, siis 50-ndatel asus seal TRÜ 

geneetika- ja darvinismi kateedri katsejaam igasuguste pisikeste põllulappidega Lõssenko 

õpetuse süvendamiseks tudengitele. Peale Lõssenko mahavõtmist seal katsetöid enam ei 

rahastatud. Koht vajus unustusse. Ka ununesid TRÜ geneetika- ja darvinismi kateedrit enne 



Pavelit juhtinud õppejõud. Üks õppejõud ei saanud eesti keelest üldse aru. Simiskeri jutu järgi 

oli keegi irvhammas eksamil rääkinud, kuidas Lõssenko ristas vihmaussi okastraadiga (või 

midagi sellist). Kasutanud esinemisel kogu aeg Lõssenko ja Mitšurini nimesid. Lõpuks 

saanud hindeks 5. Selline kateedrijuhataja oli enne Pavelit, kui Kallak oli samal 

ajal õppejõuks. 

Simisker 

Juhtus nii, et mu endine kolleeg TTÜ-s - dr Anne Menert - sai prof Raivo Vilult sule sappa. 

Vist ei võtnud oma ülemust null panuse eest artiklite kaasautoriks. See nii tavaline maha 

vaikitud praktika Eesti ülikoolides. Läks Tallinnast Tartusse Heinaru juurde tööle. Tundis 

huvi Jaan Simiskeri vastu. Simisker oli Heinaru juures mõnevõrra tabuteema. Jaan oli oma 

laborandi, Eva Heinaru (neiuna Mürk), lahti lasknud vähese panuse eest töösse. Hiljem sai see 

otsustavaks, miks Simiskeri Ülikooli nõukogus professoriks ei valitud. Allpool siis mõned 

killud, mis Jaanist 2015 edastasin. 

Erinevalt oma vanematest ja 8 õest-vennast läks tal Moskvas aspirantuuris olles üks ‘i’ täht 

perekonnanimest kaduma. Simisker oli Moskvas aspirantuuris Bahi-nimelises instituudis. Vist 

Skulatšovi alluvuses. Tegeles ühesüsinikuliste ühendite ainevahetusega. Märgitud aatomeid 

kasutades avastas uuritaval mikroobil (Chloropseudomonas?)  tagurpidi Krebs’i tsükli. 

Juhendaja ei uskunud ja ei lasknud artiklit käiku. Kontrollkatsete ajal aga avaldasid sellise 

ainevahetuse tee David Arnon ja Bob Buchnan ning tsükkel saigi nime Arnon-

Buchanan tsükkel. Võinuks ka olla Simiskeri tsükkel, sest avastus oli samaaegne ja 

sõltumatu. Oli aeg, kus keegi ei uskunud tagurpidi Krebsi tsükli olemasolu. Tegelikult on see 

evolutsiooniliselt hoopiski ürgsem. Siit moraal: uue olulise avastuse puhul tasuks teatada 

sellest kasvõi lühisõnumina, mis sest, kui ajakiri selle isegi tagasi lükkaks. 

Bioplasti kallal töötades põdes Jaan verevähki. Olles haiglas, töötas iga päev mõned tunnid 

bioplasti väljatöötamiseks vajaliku tooraine saamise nimel. Käisin Jaan Siimiskeri matusel. 

Seal loeti ette ühe üliõpilase järelhüüe “Jaan Siimiskeri näol on Ülikool kaotanud ühe väärika 

õppejõu.” Too kurvastaja pidas kuidagi vajalikuks seda esile tõsta justkui vastandina 

mõnedele ebaväärikatele. Meie ajal koosnes TÜ professorkond suures osas veel Eesti 

Vabariigi ajal Tartu Ülikoolis hariduse saanutest või siis nende vahetutest õpilastest. See 

seltskond kindlustas varasema õppe- ja teadustegevuse traditsioonide 

järjepidevuse. Vaatamata meieaegsete õppejõudude eripärale, ei osanud meie oma õpetajatest 

kedagi ebaväärikaks pidada. 

Ülikoolis olin ma kaunis raske tüüp. Simisker kuidagi seedis mind ja saime kenasti läbi. Eriti 

suviti, kui ta naine Aida oli tütrega Tartust ära Ukrainas. Vist tean tema elust mõndagi, mida 

teised kuulnud pole ja ei kuulegi. Olin Tallinna tselluloosikombinaadi söödapärmitehase 

stipendiaat ja keegi ei tahtnud mind juhendama hakata. Jaan hakkas vormiliselt juhendajaks 

klausliga, et pean kõik ise tegema, tema parandab vaid minu võimalikke vigu ja 

möödalaskmisi. Ütles, et ei kavatse iialgi hakata pärmidega tegelema. 

Peale minu lõpetamist Ülikoolis sokutas Soom, Jaak Leningradist Simiskerile lepingu 

pärmide kasvatamiseks metanoolil (ühesüsinikuline ühend!). Simisker oligi siis võtnud mu 

diplomitööst valmis metoodika. Warburgi aparaadi asendas hapnikuelektroodiga varustatud 

suletud kasvukambriga ning kateeder elas 16 aastat pärmide lepinguga saadud lisarahast. 



Taasiseseisvumise järel tegi Simisker lepingulist tööd Rakvere Piiritusvabrikule. Sealne 

piiritus sisaldas estreid enam, kui Euroopas oli lubatud. Tuli välja, et tehase tõrtes kasvas 

sümbiootiline pärm-laktobatsill, mis Jaanil õnnestus lahutada ja vaid pärm kasvama jätta. 

Piiritus sai erakordselt puhtaks. TA Keemiainstituudi teadur Jaan Jõers kommenteeris, et 

nüüd joo eesti viina kasvõi janu pärast! 

Kord tulnud Rakvere tehasesse raudteevagun, milles vili oli kuumaks läinud. Simiskeril paluti 

hinnata, kas sellest viljast võiks piiritust toota. Läks teine vaguni juurde, tundis spetsiifilist 

lõhna, pistis käe sisse ja oli avastus käes - termofiilne piimhappebakter, mida varem ei teatud-

tuntud. Edasi tuli bioplast.  

Enne bioplasti töötas Simisker välja juurhaiguste vastase ning taimede juuri toitva 

ektomükorrhiza preparaadi Trihhosfagniin, mida toodeti Toilas. See põhines 

benomüülresistentsel mikroseenel Trichoderma viride T13-6RC. Sai selle UV kuuekordse 

kiiritamisega fungitsiidi benomyl juuresolekul. Seda katsetati ka EPA-s rapsi põldkatsetes. Ei 

mäleta, kui palju sellest abi oli. Teatavasti raps ja suhkrupeet juurseent – mükorrhizat – 

looduslikult ei oma. Benomüülresistentsed tüved aga muudavad needki 

taimed rhizokompententseteks. Ma ise kapsuleerisin Trichoderma viride T13-6RC 

klamüdospoore termofiilselt (ka anaeroobselt) töödeldud aktiivmuda sisse selle veetustamisel 

polüakrüülamiidiga. Kuivatatult säilisid klamüdospoorid eluvõimelisena 14 kuud võrreldes 

Trihhosfagniini puhul lubatud 4 kuuga. Selline kasutamine lubanuks aastaringset tootmist 

erinevalt paarikuisest kevadisest Trihhosfagniini tootmisest. Eeliseks olnuks ka töödeldud 

muda transpordi ja laotamise võimalus kauge maa taha ja suurtele pindadele tänu 

biopreparaadi suhteliselt väikesele kulunormile hektari kohta. Asi jäi siiski pooleli ja mina 

sain seetõttu KBFIst sule sappa. 

  

Õpetlik lugu 

Mainisin kord 'Bentos' klubi, mille liikmeks 1967 mind keegi kutsus. Toomas Sutt asutas 

'Bentose' ja selle ka lõpetas. Klubi liikmeid oli nii 30-40 ringis. Kohal oli tavaliselt 20+ liiget. 

Ega kõiki ei mäleta. Olid Jüri Kärner, Mart Rahi, Jaan Simisker, Mart Viikma, Tõnu Tamm, 

Jüri Tenson, Ermer Merivee, Enni Kallak, Loo Järvekülg, Villu Lilleleht, Ain Heinaru, Toivo 

Palm jt. Ega kõiki neid ettekandeid ei mäleta. Ermer Merivee rääkis meile bioloogilisest 

kellast. Ta oli pühendanud end putukate süstemaatikale, aga bioloogiline kell oli 

kõrvalharrastus. Simiskerilt sai teada külmakindluse universaalsuse kohta nii taimedel kui 

loomadel, kes kudede jäätumise vastu kogusid rakkudesse suhkruid. Üks meeldejäävam õhtu 

sai veedetud Uku Masingut kuulates. Ta rääkis keeltest, mida maailmas räägitakse ja eesti 

keele omapärast võrreldes teiste keeltega. Ain Kaalep rääkis Albert Schweitzeri töödest ja ta 

sõnastatud põhimõttest ‘aukartus elu ees’. 

Kui olime rõõmsalt 1967/68 õppeaastal 'Bentoses' koos käinud, siis arvas bioloogist Ülikooli 

komsomolikomitee sekretär Toomas Sutt, et peaks veel rohkem bioloogia vilistlasi kokku 

kutsuma. (Või sai vastava käsu?) Sel eesmärgil viidi koosviibimine Ülikooli peahoonesse. 

Tuligi palju kuulajaid. Keegi tegi ettekande. Küsimusi ega täiendusi ei esitatud. Inimesed 

läksid laiali suuremas ringis omavahel seltsimata. Saadi veelkord kokku, ja mindi laiali nagu 

peale loengut või komsomolikoosolekut ja siis enam kokku ei tuldudki. Mina peahoone 

koosviibimistele ei läinud Hemingway kirjatükist ammusel ajal saadud mulje ja teadmise 



tõttu. See ülevaade ka allpool. Kui seltskonda satub kasvõi 2 kohihärga, siis ei juhtu enam 

midagi. Inimeste puhul elavat arutelu, vastuväiteid, ega diskusiooni. 

Ernest Hemingway “Ja päike tõuseb”  

lk109-110 “Härjad lastakse puuridest ükshaaval välja ja nende vastuvõtmiseks on tarandikus 

kohihärjad, kes ei lase neil omavahel pusklema minna, härjad sööstavad kohihärgadele peale, 

need aga jooksevad ringi nagu vanatüdrukud, püüdes esimesi rahustada." 

"Kas mõni kohihärg ära ka puseldatakse?” 

“Muidugi. Mõnikord sööstab härg talle otsekohe peale ja tapab ta.” 

“Kas nad ei saa end kaitsta?” 

“Ei. Nad üritavad sõprust sobitada.” 

“Aga milleks nad üldse mängu võetakse?" 

“Et võitlushärgi rahustada, mitte lasta neil sarvi kiviseinte vastu puruks murda või üksteist 

surnuks pusata.” 

“Kadestamisväärt amet neil kohihärgadel.” 

Lk 114-115 Tarandiku teises otsas avanes värav ja pead vangutades ning kõhnade külgede 

õõtsudes sörkisid sealt sisse kaks kohihärga. Nad jäid seisma tarandiku kaugemas otsas, pead 

värava poole, kust pidi tulema võitlushärg. 

Kummardusin üle müüriserva, püüdes vaadata puuri sisemusse. Seal oli pime. Keegi koputas 

raudvarvaga puuri uksele. Puuri sees oleks miski nagu plahvatanud. Härg, jagades sarvehoope 

siia ja sinna vastu palkseinu, tegi hirmsat kolinat. Nähtavale tulid must koon ja sarvede vari 

ning siis, tühjade puust sõimede vahel kõmistades sööstis härg tarandikku, libises esijalgadega 

õlgedel ja peatus, võimsad kaelalihased pingul ja kogu keha värisemas, kui ta, pea kuklas, 

vaatas rahvahulga poole üleval kivimüüril. Kohiloomad taganesid vastu müüri, pead maas, 

pilk ainiti härjal. 

Härg märkas neid ja ründas. Üks mees hüüdis midagi sõime tagant ja laksutas mütsiga vastu 

palkseina, ning härg, ennekui ta kohiku juurde jõudis, pöördus ringi, võttis hoogu ja sööstis 

sõime peale, püüdes tabada meest selle taga poole tosina kiire ja osava parema sarve hoobiga. 

...Tarandiku kaugemas nurgas püüdis üks mees kaitseplangu tagant härja tähelepanu endale 

tõmmata, ja kui loom näo väravalt kõrvale pööras, tõsteti värav üles ja teine härg tuli 

tarandikku. 

Ta sööstis otse kohikute peale ja kaks meest jooksid kaitseplangu tagant välja ning püüdsid 

teda hüüetega kõrvale juhtida. Ta ei muutnud suunda... Kohihärjad pöörasid küljed ette, et 

hoopi vastu võtta, ning võitlushärg lõi sarved esimesse kohikusse... 

Kohihärg oli nüüd maas, kael õieli, pea kuklas, ta lamas nii, nagu ta oli kukkunud. Järsku 

jättis härg ta rahule ning suundus teise kohiku poole, kes seisis tarandiku kaugemas otsas ning 



pead kõigutades kõike seda pealt vaatas. Kohik hakkas kohmakalt jooksma, härg püüdis ta 

kinni, andis talle kerge müksu ribidesse, pöördus siis ära ja suunas pilgu rahvahulga poole 

müüridel, kusjuures ta turjalihased pingule tõmbusid. Kohiloom tuli tema juurde ja tegi, nagu 

tahaks ta nuusutada, härg aga andis talle nagu muuseas müksu ribidesse. Siis aga nuusutas 

tema ise kohikut ja nad sörkisid teise härja juurde. 

Kui järgmine võitlushärg välja lasti, siis kõik need kolm – kaks härga ja kohik, seisid koos, 

pead kõrvuti, sarved uustulnuka poole suunatud. Paari minuti pärast oli kohiloom juba uue 

võitlushärjaga sõprust sobitanud, kes otsekohe rahunes ja karjaga ühines. Laaditi maha veel 

kaks härga, ja kogu kari oligi koos. 
 

 


