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Eessõna 

Esimese viisaastaku (1928–1932) käigus pani Nõukogude valitsus aluse uuele sot
sialistlikule riigile ja täielikult natsionaliseeritud majandusele. Samal ajal ehitas see 
ka endale maja. Valitsuse maja asus madalal alal, mille nimi rahvasuus oli Soo ja mis 
oli teisel pool Moskva jõge otse Kremli vastas. Tegu oli Euroopa suurima elumajaga, 
millel oli üksteist eri kõrgusega osa ja kolm omavahel ühendatud siseõue, igaühes 
oma purskkaev.

Maja oli mõeldud ajaloolise kompromissina ja niinimetatud üleminekutüüpi ehiti
sena. Esindades ühtaegu nii revolutsioonilist avangardi kui ka sotsialistlikku realismi, 
kombineeruvad siin täpsed ja sirged jooned ning selgeilmeline kujundus massiivse 
mahu ja piduliku neoklassikalise fassaadiga. Peegeldades mõneti kodanlikku individua
lismi ja kommunistlikku kollektivismi, oli siin kokku 505 täielikult sisustatud korterit 
koos ühiskasutuseks mõeldud ruumidega, mille hulgas olid söökla, toiduainetekauplus, 
polikliinik, lasteaed, juuksurisalong, postkontor, telegraaf, pangakontor, võimla, pesu
maja, raamatukogu, tenniseväljak ja veel mitukümmend ruumi muudeks tegevusteks 
(alates piljardimängust ja märki laskmisest kuni maalimise ja orkestri proovideni). 
Kogu ansambli raskuskeskmeks olid 1300 vaatajakohaga riiklik Uus Teater kaldapealsel 
poolel ja 1500 kohaga kino Udarnik Vodootvodnõi kanali ääres. 

Nendes korterites elasid ja kasvatasid teenijate ning koduõpetajate abiga oma lapsi 
rahvakomissarid, rahvakomissaride asetäitjad, Punaarmee komandörid, marksismi
õppejõud, Gulagi ametnikud, tööstusettevõtete juhid, välismaa kommunistid, sotsia
listlikku realismi viljelevad kirjanikud, stahhanovlastest lööktöölised (nende hulgas 
ka Aleksei Stahhanov isiklikult) ja teised väljavalitud, sealhulgas Lenini sekretär ja 
Stalini sugulased. (Stalin ise jäi elama teisele poole jõge Kremlisse.) 

1935. aastal elas selles niinimetatud valitsuse majas 2655 registreeritud elanikku. 
Umbes 700 nendest olid kõrged riigi või parteitegelased, kellele oli eraldatud korter, 
ülejäänutest enamiku moodustasid nende ülalpeetavad, sealhulgas 588 last. Elanikke 
teenindas ja hooldas maja kuussada kuni kaheksasada kelnerit, maalrit, aednikku, 
torulukkseppa, kojameest, pesunaist, põrandapoonijat ja muud valitsuse maja palgal 
olevat inimest (nende hulgas 57 majavalitsejat). See siin oli riigi avangardi tagaõu, 
metallväravate ja relvastatud valvuritega kaitstud kindlus, magala, kus kõrged riigi
mehed elasid abikaasade, lapsevanemate ja naabritena; koht, kuhu revolutsionäärid 
tulid koju ja kus revolutsioon suri. 

1930. ja 1940. aastatel tõsteti umbes kaheksasada maja elanikku ja teadmata arv 
siinseid töötajaid oma korteritest välja, kuna neid süüdistati kahekeelsuses, degene
rantluses, kontrrevolutsioonilises tegevuses või lihtsalt ei peetud neid enam usaldus
väärseks. Kõik nad tunnistati ühel või teisel viisil süüdi. 344 maja elanikku lasti 
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teadaolevalt maha, ülejäänud mõisteti eri tähtaegadeks vangi. Oktoobris 1941, kui 
natside väed jõudsid Moskva lähistele, evakueeriti järelejäänud elanikud. Kui nad 
kord tagasi pöördusid, leidsid nad eest palju uusi naabreid, aga mitte kuigi palju 
tippametnikke. Maja oli ikka alles, aga see polnud enam valitsuse maja. 

Maja on alles tänapäevalgi, see on üle värvitud ja uute asukatega. Teater, kino ja 
toiduainetekauplus on endiselt oma esialgsel kohal. Ühes korteris on nüüd muuseum, 
ülejäänud on erakorterid. Enamikus korteritest on oma perekonnaarhiivid. Hoone 
ees olev väljak kannab jälle Bolotnaja (Soo) nime.

* * *

Selles raamatus on kolm kihti. Esimene on paljusid valitsuse maja nimega ja nimetuid 
asukaid puudutav perekonnasaaga. Lugeja peaks mõtlema neist kui mingi jutustuse 
tegelastest või kui oma elu elanud inimestest: mõningatega me kohtume korraks ja 
unustame nad peagi, mõningad tunneme võibolla ära või ei tunne (või ei hooli neid 
lähemalt vaadelda), mõned tunneme ära, aga ei tea nendest kuigi palju, mõningaid 
aga tunneme vägagi hästi ja meil on kas hea meel või ebameeldiv nendega jälle 
kohtuda. Erinevalt aga enamikust jutustuste tegelastest või lihtsalt oma elu elavatest 
inimestest pole ükski perekond või üksikisik meie loo seisukohalt asendamatu. Seda 
on ainult valitsuse maja. 

Teine kiht on analüüsiv. Raamatu alguses käsitletakse bolševikke kui apokalüp
siseks valmistuvaid sektante. Järgmistes peatükkides on bolševistliku perekonna 
saaga järgnevad episoodid läbi põimunud äpardunud ettekuulutuse looga, alates 
esialgsest näilisest soovide täitumisest kuni suure pettumuseni pärast paljusid vii
vitusi ja viimase meeleheitliku ohverduseni. Võrreldes teiste enesele samasuguseid 
eesmärke seadnud sektidega väärivad tähelepanu nii bolševike edusammud kui 
ka läbikukkumised. Neil läks korda vallutada Rooma ammu enne, kui nende usk 
jõudis saada emapiimaga omandatud veendumuseks, aga nad ei suutnudki kunagi 
välja mõelda, kuidas kujundada oma kindel teadmine veendumuseks, mida kõlbab 
pärandada oma lastele või alamatele. 

Kolmas kiht on kirjandus. Vanadele bolševikele tähendas „maailmakirjanduse vara
salve aarete” lugemine olulise tähtsusega osa kujunemisprotsessist, kurameerimis
rituaalidest, niinimetatud vanglaülikoolidest ja valitsuse maja kodusest õhkkonnast. 
Nende lastele oli see lihtsalt kõige tähtsam vaba aja veetmise viis ja haridusalane 
kohustus. Järgnevate peatükkide käigus kaasneb bolševistliku perekonna saaga iga 
episoodi ja bolševistliku ettekuulutuse ajaloo iga etapiga arutelu lähtuvalt nendest 
kirjandusteostest, mis üritavad neid tõlgendada ja mütologiseerida. Mõned teemad 
nendest teostest – revolutsiooni tõusulaine, pääsemine orjusest, koduse elu terror, 
Paabeli torni taastamine – on ühtlasi ka osa valitsuse maja loost. Mõned kirjandusli
kud tegelased aitasid seda lugu luua, mõnel oli seal korter ja üks – Goethe Faust – on 
korduvalt appi kutsutud kui ideaalne elanik. 
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Valitsuse maja lugu koosneb kolmest osast. Esimene raamat „Teekond” tutvustab 
vanu bolševikke noorte meeste ja naistena ning jälgib neid liikumas ühest ajutisest 
peavarju pakkunud kohast teise ajal, kui nad võtsid omaks radikaalse sotsialismi, 
elasid vangi või asumisele saadetu elu, jutlustasid peagi algavat revolutsiooni, võitle
sid kodusõjas, ehitasid üles proletariaadi diktatuuri, vaidlesid sotsialismi hilinemise 
põhjuste üle ja arutlesid, mida peale hakata, kuni see ootus kestab (ja kas diktatuur 
on ikka proletariaadi diktatuur). 

Teine raamat „Kodus” kirjeldab revolutsiooni tagasitulekut viisaastakuplaani 
kujul, valitsuse maja ja kogu ülejäänud Nõukogude Liidu ülesehitamist, samuti 
töökohustuste ja ruumide ning sümpaatiate jagunemist korterites, kontrollile allu
matu koduse õhkkonna meeldivaid ja ohtlikke külgi, isikliku surelikkuse probleemi 
peatselt saabuva kommunismi palge ees ja „õnneliku lapsepõlve” maagilist maailma. 

Kolmas raamat „Kohtu all” käsitleb valitsuse maja tabanud repressioone, vanade 
bolševike viimast ohvrit, „massioperatsioone” end peitu hoidvate ketserite vastu, 
lojaalsuse ja reetlikkuse peamisi erinevusi, professionaalsete timukate kodust elu, 
rahvavaenlaste leskede pikka vanaduspõlve, revolutsiooni laste lunastust ja usust 
taganemist ning bolševismi kui usu lõppu tuhandeaastasesse rahuriiki. 

Epiloog võtab raamatu kolm kihti kokku kirjanik Juri Trifonovi teoste abiga. Tri
fonov kasvas üles valitsuse majas ja oma teostes jäädvustas ta selle kui bolševistliku 
perekonna ajaloo tegevuspaiga, kui monumendi kaotatud usule, aga lõi ühtlasi ka 
ühe maailmakirjanduse varasalve kuuluva aarde. 

* * *

Mõned valitsuse maja asukad olid teistest palju tähtsamad oma seisundi tõttu partei 
või riigi bürokraatias, pikaajalise teenistuse tõttu vana bolševikuna või tänu erilistele 
saavutustele lahinguväljal või niinimetatud töörindel. Selles raamatus on mõned 
tegelased teistest tähtsamad seetõttu, et nad hoolitsesid ise selle eest, kuidas säilitada 
mälestust endast, või tegid selle ülesandeks kellelegi teisele. 

Üks bolševistliku riigipöörde juhte Moskvas ja üleliidulise välismaaga kultuuri
sidemete arendamise ühingu esimees Aleksandr Arossev (korter 103 ja 104) pidas päe
vikut, mille tema õde hoidis alles ja üks tütreid hiljem avaldas. Üks vasak kommunismi 
ideolooge ja kõrgema rahvamajandusnõukogu esimene esimees Valerian Ossinski 
(korterid 18 ja 389) oli kakskümmend aastat kirjavahetuses Anna Šaternikovaga, kes 
säilitas tema kirjad ja andis hiljem üle Ossinski tütrele, kes viis need riiklikku arhiivi, 
aga kirjutas ka mälestusteraamatu, mille pani üles internetti, tema tütar aga avaldas 
päris raamatuna. Mõjukamaid bolševistlikke kirjanduskriitikuid ja nõukogude kir
janduse parteiline kuraator 1920. aastatel Aleksandr Voronski (korter 357) kirjutas 
ise mitu mälestusteraamatut ja temast on avaldatud väga palju esseesid (sealhulgas 
mitu tema tütre sulest). Lenini mausoleumi laboratooriumi direktor Boriss Zbarski 
(korter 28) tagas endale surematuse Lenini surnukeha palsameerimisega. Tema poeg 

E E S S Õ N A
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ja kolleeg Ilja Zbarski hooldas professionaalsel tasemel Lenini muumiat ning pani 
kirja autobiograafia, millega jäädvustas ajalukku nii enda kui ka oma isa. „Partei 
südametunnistus” ja peaprokuröri asetäitja Aron Solts (korter 393) on kirjutanud 
hulga artikleid kommunistlikust eetikast ja andis peavarju oma hiljaaegu lahutatud 
vennatütrele, kes kirjutas temast raamatu (ja saatis käsikirja arhiivi). Filipp Mironovi 
riigireetmisprotsessil 1919. aastal süüdistajaks olnud Ivar Smilgat (korter 230) kirjel
das oma arvukates intervjuudes tema tütar Tatjana, kes oli pärinud isa sõnaosavuse ja 
andis suure panuse tema mälestuse säilitamiseks. Jahuveskite peavalitsuse esimeest 
Boriss Ivanovi ehk Pagarit (korter 372) mäletavad paljud naabrid valitsuse majast 
tema erakordse heldekäelisuse tõttu. 

Keskkomitee instruktori Fjodor Fedotovi (korter 262) poeg Ljova Fedotov 
pidas päevikut ja uskus, et „ajaloo jaoks on kõik oluline”. Põllumajanduse rahva
komissari asetäitja Aron Gaisteri (korter 162) tütar Inna Gaister avaldas üksik
asjaliku perekonna kroonika. Berezniki keemiakombinaadi direktori Mihhail Gra
novski (korter 418) poeg Anatoli Granovski põgenes Ameerika Ühendriikidesse ja 
avaldas oma mälestused tööst salaagendina Andrei Sverdlovi käe all. Viimane oli 
esimese Nõukogude riigijuhi ja punase terrori algataja Jakov Sverdlovi poeg. Noore 
revolutsionäärina kirjutas Jakov Sverdlov avameelseid kirju Andrei emale Klavdia 
Nov gorodtsevale (korter 319) ning tema noorele sõbrannale ja järgijale Kira Egon 
Besserile. Mõlemad naised säilitasid Sverdlovi kirjad ja kirjutasid temast mälestusi. 
Boriss Ivanov ehk Pagar kirjutas mälestusi Jakovi ja Klavdia elust Siberis asumisel. 
Andrei Sverdlov (korter 319) aitas toimetada oma ema mälestusi, oli kaasautoriks 
kolmele detektiivloole, mille aluseks on tema enda kogemused julgeolekutöötajana, 
ning temast kui ühest enda ülekuulajast kirjutab oma memuaarides Anna Larina 
Buhharina (korter 470). Pärast tšekaa uurimisosakonna omaaegse juhi Grigori Morozi 
(korter 39) arreteerimist saadeti tema abikaasa Fanni Kreindel ja vanem poeg Samuil 
töölaagrisse, kaks nooremat poega, Vladimir ja Aleksandr aga lastekodusse. Vladimir 
pidas päevikut ja pani paberile mitu trotslikku kirja, mida kasutati tõendusmaterjalina 
(mille ajaloolased hiljem avaldasid) tema enda vastu, Samuil pani oma mälestused 
kirja ja saatis muuseumile. Väliskaubanduse rahvakomissari Arkadi Rozengoltsi 
(korter 237) õde, kunstnik Eva LevinaRozengolts elas seitse aastat väljasaadetuna ja 
lõi mitu graafiliste lehtede sarja, mis on pühendatud neile, kes tulid tagasi, ja neile, 
kes ei tulnud tagasi. Üks vanimaid vanu bolševikke Jelena Stassova (korter 245 ja 
291) pühendas oma elu viimased kümme aastat nii tagasi tulnute kui ka mitte tagasi 
tulnute rehabiliteerimisele. 

Kominterni täitevkomitee sekretäri Ossip Pjatnitski (korter 400) abikaasa Julia 
Pjatnitskaja hakkas päevikut pidama veidi enne mehe arreteerimist ja pidas seda kuni 
ka ta ise arreteeriti. Tema päeviku avaldas tema poeg Vladimir, kes samuti kirjutas 
raamatu oma isast. Ukraina riikliku plaanikomitee esimehe Mihhail Polozi (korter 
199) abikaasa Tatjana (Tanja) Mjagkova kirjutas kodustele korrapäraselt nii vanglast, 
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asumiselt kui ka töölaagritest. Tema kirjad säilitas ja kirjutas masinal ümber tema 
tütar Rada Poloz. Sisekaubanduse rahvakomissari Izrail Veitseri (korter 159) naine 
Natalja Sats asutas maailma esimese lasteteatri ja kirjutas kaks autobiograafiat, mil
lest üks kirjeldab elu vanglas, asumisel ja töölaagrites. Suure terrori ajal kohtuväliste 
troikade kasutuselevõtu ettepaneku teinud julgeoleku töötaja Sergei Mironovi abi
kaasa Agnessa Argiropulo rääkis nende mõlema eluloo ühingu Memorial uurijale, 
kes avaldas selle raamatuna. Ratsaarmee komissari Jefim Štšadenko (korter 10 ja 505) 
naine Maria Denissova oli Vladimir Majakovski poeemi „Pilv pükstes” peategelase 
Maria prototüüp. MoskvaKaasani raudtee direktor Ivan Kutšmin (korter 226) oli 
Leonid Leonovi romaani „Tee Ookeani juurde” tegelase Aleksei Kurilovi prototüüp. 
Pravda kirjasaatja Mihhail Koltsov (korter 143) oli prototüübiks Ernest Hemingwayle 
romaani „Kellele lüüakse hingekella” tegelaskuju Karkovi kirjutamisel. Kahtlev Makar 
kirjanik Andrei Platonovi samanimelises jutustuses osales valitsuse maja ehitusel. 
Kõikide Pühakute tänav, mille äärde valitsuse maja ehitati, nimetati ümber romaani 
„Raudne vool” autori Aleksandr Serafimovitši (korter 82) auks. Punaarmee komissari 
ja väliskontsessioonide peakomitee esimehe Valentin Trifonovi (korter 137) poeg Juri 
Trifonov kirjutas romaani „Maja kaldapealsel”, mis tegi valitsuse maja surematuks. 
Tema lesest Olga Trifonovast sai direktor sellesama maja kaldapealsel muuseumis, 
mis kogub jätkuvalt raamatuid, kirju, päevikuid, lugusid, maale, fotosid, grammofone 
ja muid valitsuse majaga seotud esemeid. 

E E S S Õ N A
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10. Uued elanikud 

Kevadel 1931 hakkasid tähtsamad uue maailma ehitajad kolima oma uude, ehkki 
veel lõpetamata igavesse majja. Korterisaajate hulgas olid partei keskkomitee, Nõu
kogude Liidu ja Vene Föderatsiooni kesktäitevkomiteede, Kominterni täitevkomitee 
liikmed, Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni rahvakomissariaatide, keskkontroll
komisjoni ja töölistalupoegade inspektsiooni, kõrgema rahvamajandusnõukogu, 
riikliku plaanikomitee, ametiühingute nõukogu, internatsionaalse ametiühingu, 
ühendatud riikliku poliitvalitsuse (OGPU, nagu kõlas salapolitsei uus nimetus), 
Moskva linnanõukogu ja parteikomitee, Lenini instituudi, vanade bolševike ühingu, 
ajalehe Izvestija toimetuskolleegiumi töötajad, surnud kangelaste perekonnad, kõrged 
ametnikud, valitud kirjanikud ja „valitsuse maja administratiiv ja hoolduspersonal”. 
Korterid eristusid suuruse ja staatuse poolest: suurimatest ja kõige prestiižsematest 
avanes vaade jõe, Kremli ja Lunastaja Kristuse kiriku poole (trepikojad 1 ja 2). Enamik 
üürnikke (väärikad tegelased, kelle nimele korterid registreeriti) töötas kohtadel, mis 
andis neile õiguse täiendavale eluruumile. Pärast 1930. aastat oli igas riigiasutuses 
niisuguste ametikohtade loetelu. Kaugeltki mitte igaüks, kellel oli õigus täiendavale 
eluruumile, ei saanud korterit valitsuse majja. Iga ametikoht partei ja riigi hierarhias 
tagas sellel töötajale ja kindlaks määramata hulgale tema sugulastele õiguse saada 
teatud kaupu ja teenuseid. Iga muutus selles hierarhias tõi kaasa hulga teisi muutusi, 
sealhulgas valitsuse maja asukate hulgas.1 

Bolševike ülestõusu juht Moskvas ja nüüdne väliskaubanduse rahvakomissar 
Arkadi Rozengolts, kellel oli kombeks minna läbi seinte nagu kummitus (ja keda 
tema sugulane Jelena kirjeldab „morni ja süngena”), kolis suurde korterisse üheteist
kümnendal korrusel, millel oli pikk, vaatega jõele rõdu (korter 237, trepikoda 12). 
Tema esimene abikaasa ja nende kaks last jäid viiendasse nõukogude majja Granovski 
tänaval. Valitsuse majas elasid koos temaga uus abikaasa, nende kaks 1932. ja 1934. 
aastal sündinud tütart, naise ema ja vend, üks Rozengoltsi enda vendadest, tema 
õde Eva (maalikunstnik, kes oli hiljuti lahutanud oma mehest, Pravda ajakirjanikust 
Boriss Levinist), Eva 1928. aastal sündinud tütar Jelena ja teenijanna Dunjaša.2 

Eva klassiõde kõrgemas kunsti ja tehnoloogiastuudios Maria Denissova ning 
tema proletaarlasest mees Jefim Štšadenko (kes nüüd oli keskkontrollkomisjoni 
liige), said kaks eraldi korterit: ühe väga suure kuuendal korrusel sissepääsust 1 
(korter 10) vaatega jõele ja väiksema kompleksi teises otsas trepikojas 25 (korter 
505, mis oli arvatavasti mõeldud kunstnikule ateljeeks). Ent naabrite andmetel elas 
Maria enamasti esimeses ja Jefim teises korteris. Detsembris 1928 Majakovskile 
saadetud kirjas ütleb Maria, et läks abikaasa juurde tagasi, kuna too ähvardas 
end maha lasta. Mais 1930, vähem kui kuu aega pärast Majakovski enesetappu 
ning umbes aasta enne asumist valitsuse majja pandi Mariale diagnoos „tsükliline 
skisoidne psühhopaat”.3
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Rozengoltsi asetäitja Moskva ülestõusu ajal, nüüdne üleliidulise välismaaga 
kultuuri sidemete arendamise ühingu juht ja ka kirjanik Aleksandr Arossev sai samuti 
kaks korterit: neljatoalise kümnendal korrusel tema kolmele tütrele ja lapsehoidjale 
ning koduõpetajale (korter 104, trepikoda 5) ning ühetoalise samal korrusel (korter 
103) tema uue naise ja nende äsja sündinud poja Dmitri jaoks. Sissekolimise ajal 
kavandas Arossev kirjutada „mahukat tööd, mis rajaneb osaliselt isiklikel mäles
tustel ja osaliselt kirjalikel allikatel ning räägib sellest, kuidas revolutsioonilise töö 
käigus, alguses illegaalselt ja hiljem legaalselt ning riigi suunamisel põimuvad, aga 
ka katkevad inimsuhted, sümpaatia, sõprus ja armastus; kuidas üksikisikud liituvad 
revolutsiooniliikumisega ja mõnikord eemalduvad sellest ning kuidas – nagu näitab 

lõplik analüüs – see kõik on üksnes säbar lainetus 
meie maal „suure ülestõusu” põhjustanud eepi
lise klassivõitluse pinnal”. Uus romaan pidi pak
kuma „pilte sellest ülestõusust, mis peaks sar
nanema piltidega jõest, mis voolab kohati maa 
all ja kohati pinnal nagu praegugi”.4 

Arossevi vana seltsimees ja nüüd Kom
interni kõrge ametnik, kes vastutas rahaasjade 
ja välis agentide eest, oma sõnaahtrusega kuu
lus Ossip Pjatnitski kolis viietoalisse korterisse 
(korter 400) koos abikaasa Julia, nende kahe poja 
(1931. aastal kümne ja kuueaastane), Julia endi
sest vaimulikust isa, selle uue naise ja tütrega. 
Teine sõnaahtruse poolest kuulus Moskva üles
tõusu veteran, nüüdne rahvakomissaride nõu
kogu väliskontsessioonide peakomitee esimees 

Rozengolts oma teise naise ja ühe tütrega Eva LevinaRozengolts tütre Jelenaga 

Maria Denissova töötab  
Jefim Štšadenko rinnakuju kallal 
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Valentin Trifonov asus elama neljatoalisse korte
risse (korter 137, sissepääs 7) ja tõi sinna abikaasa 
Jevgenia (töötas ökonomistina põllumajanduse 
rahvakomissariaadis), lapsed Juri (1925) ja Tatjana 
(1927), Jevgenia ema (Valentini omaaegne kaas
lane revolutsiooniliikumises ning endine abikaasa) 
Tatjana Slovatinskaja, tšuvaši rahvusest poisikese 
hüüdnimega Undik, kelle Slovatinskaja lapsendas 
Volgamaal 1921. aastal puhkenud näljahäda ajal, 
kui poiss oli neljane, ning teenija.5

Trifonovite sõber Aron Solts, perekonna kui 
„väikese kommunistliku rakukese” teoreetik, kolis 
korterisse 393 koos õe Esfiri, hiljuti enda juurde 
võetud poisi Jevgeni ning sugulase Annaga, kes oli 
hiljuti lahutanud Isaak Zelenskist. (Nende abielu 
olid korraldanud Aron ja Esfir, kes kohtusid temaga Siberis asumisel 1912. aastal.) 
Zelenski toodi 1931. aastal Usbekistanist, kus ta töötas KeskAasia büroo juhina, 
üle Moskvasse tarbijate kooperatiivide keskliidu esimeheks. Tema asus korterisse 54 
koos oma uue naise, nende tütre ning Zelenski ja Anna kahe lapse, Jelena ja Andreiga 
(viimasele pandi nimi ühe Soltsi varjunime järgi).6 

Soltsi kaasautor ja kolleeg ülemkohtus ning perekonnaasjade asjatundja Jakov 
Brandenburgski kolis korterisse 25 koos naise Anna, kellega ta kohtus sünnilinnas 
Baltas Odessa lähedal, ja 1913. aastal sündinud tütre Elsaga. Juulis 1929 saadeti Bran
denburgski Saratovisse korraldama põllumajanduse kollektiviseerimist (AlamVolga 
krai täitevkomitee esimehe asetäitja ja krai parteibüroo liikmena). Märtsis 1931 ta val
landati, põhjuseks „peapööritus edusammudest”, ja viidi üle tööle rahva komissariaati 
tööseaduste asjatundjana. 1934. aastal, pärast mitut kuud Kremli haiglas, määrati ta 
tööle NSV Liidu ülemkohtusse.7 

Peapööritus ja kodune elu olid kesksel kohal Aleksandr Serafimovitši kirjandus
likus loomingus. Kirjanik kolis korterisse 82 koos abikaasa (ja endise teenija) Fjokla 
Rodionovna, pojaga eelmisest abielust ning poja abikaasa ja tütrega (kes sai nime 
Iskra [Säde] Lenini ajalehe järgi). Lõpetanud romaani „Raudne vool”, asus Serafimo
vitš kirjutama romaani, mille tegevus areneb suures kortermajas („Maja nr 93”). Ühe 
peatüki kavandi kohaselt „kipub perekond lagunema: 1) Sergei ja Olga Jakovlevna, 
2) Panja ja Sahharov, 3) Pjotr Ivanovitš Putškov võtab end kokku, nutab, 4) räägivad 
taga tuttavaid: enamasti kuidas mehed vahetavad naisi, mõnikord kuidas naised 
vahetavad mehi”. Aastal 1930 suri Serafimovitši esimene naine vaimuhaiglas. 1931. 
aastal loobus ta „Maja” kirjutamise mõttest, eelistades romaani kollektiviseerimi
sest. Jaanuaris 1933, päev enne seitsmekümnendat sünnipäeva helistas talle sõja ja 
mereväeasjade rahvakomissar Kliment Vorošilov, kes teatas, et valitsus on otsustanud 

Aleksandr Arossev 
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anda Novotšerkasski linnale Serafimovitši nimi. Serafimovitši enda seletuse koha
selt olevat ta pakkunud välja hoopis oma kodukoha UstMedveditskaja. Vorošilov 
vastanud, et UstMedveditskaja pole linn, aga helistanud hiljem uuesti ja öelnud, et 
probleem on lahendatud: UstMedveditskaja nimetatakse kõigepealt linnaks ja saab 
seejärel uue nime. Kõikide Pühakute tänavale (mis oli valitsuse maja idaserval ja 
kulges suure kivisilla ja väikese kivisilla vahel) anti samal ajal ka uus nimi. Valitsuse 
maja ametlik aadress oli nüüdsest Serafimovitši tänav 2.8 

Serafimovitši suur liitlane võitluses proletaarse kirjanduse eest ja „voronskismi” 
vastu Platon Keržentsev asus viietoalisse korterisse kümnendal korrusel (korter 

206, trepikoda 10) koos teise abikaasa Maria, 
nende tütre Natalja (sündinud 1925) ja teenija 
Agafjaga . Keržentsev kohtus Mariaga Root
sis, kui oli seal suursaadik, Maria aga töötas 
Aleksandra Kollontai sekretärina. Seejärel, kui 
Keržentsev töötas suursaadikuna Itaalias (kus 
sündis Natalja), sai temast bolševistliku „ajataju” 
peamine teoreetik, edaspidi aga riikliku kirjas
tuse toimetuskolleegiumi esimees, statistika 
pea valitsuse juhi (Ossinski) asetäitja, kommu
nistliku akadeemia kirjanduse, kunsti ja keele 
instituudi direktor ja Agitpropi juhataja asetäitja 
(kellena ta kõigepealt aitas jagu saada Vorons
kist, aga hiljem andis loa avaldada tema mälestu
sed). Pisut enne kolimist valitsuse majja määrati 
ta rahvakomissaride nõukogu asjadevalitsejaks.9 

Jakov ja Anna Brandenburgski 

Serafimovitš lapselaps Iskraga 
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Keržentsevit vaevas südamehaigus ja umbes 
1935. aastal (pärast seda, kui temast oli saanud 
raadiokomitee esimees) kolis pere madalamale, 
kolmandale korrusele korterisse 197. Nende 
naaberkorteris 198 (viis tuba) elas vana bol
ševik ja Keržentsevi eelkäija raadiokomitee 
juhi kohal Feliks Kon, kes oli seitsmekümne
aastane, koos abikaasa Hristiana (Kristina või 
Hasja) Grinbergiga, kes oli seitsmekümne 
seitsme aastane. (Nime Hristina sai viimane 
siis, kui läks üle õigeusku, et Siberis asumisel 
olles ametlikult abielluda.) Koni uus ametikoht 
oli hariduse rahva komissariaadi muuseumide 
osakonna juhataja.10 

Koni ja Grinbergi tütar Jelena Ussijevitš 
(sündis Siberis 1893. aastal) elas samas trepi
kojas, aga esimesel korrusel korteris 194. 
Jelena ja tema tütar IskraMarina (sündinud 1926) jagasid korterit vana bolševiku 
Mark Abramovitš Braginski ja viimase naisega (kolm tuba oli Jelena, IskraMarina, 
nende lapsehoidja ja teenija käsutuses, kaks Braginskite ja nende teenija käes). Aas
taid hiljem ütles IskraMarina: „Ei minu emale ega vanavanematele tulnud kunagi 
pähe, et meil oleks võibolla olnud parem elada koos nendega kui mingite vanuritega, 
kellega me pole sugulasedki.” (Braginski lastel oli korter teises trepikojas.) Jelena ja 
tema esimene mees Grigori Ussijevitš pöördusid Venemaale Šveitsist eksiilist aprillis 
1917 Lenini pitseeritud vagunis. Pärast Grigori surma kodusõjas kahekümne seitsme 
aastasena töötas Jelena tšekaas, majandusnõukogus (Juri Larini juures), Krimmi 
teatri repertuaaritsensuuri komitees ja lõpetas 1932. aastal punaste professorite 
instituudi. Tema teine abikaasa, KaugIda bolševik ja hilisem Krimmi parteikomitee 
teine sekretär Aleksandr Takser (IskraMarina isa) suri 1931. aastal varsti pärast 
seda, kui pere oli kolinud valitsuse majja. Jelena esimene laps (Grigori poeg) suri 
1934. aastal vanavanemate korteris seitsmeteistkümneaastasena. Jelena oli selleks 
ajaks juba tuntud kirjanduskriitik ja silmapaistev võitleja proletaarsete kirjanike 
assotsiatsiooni vastu ning töötas kommunistliku akadeemia (mida juhtis Keržentsevi 
järeltulija Lunatšarski) kirjanduse ja kunsti instituudi direktori asetäitjana.11 

Jelena Ussijevitši parim sõber ja kolleeg instituudis oli Lunatšarski sekretär ja 
õemees Igor Sats. Igori sugulane ja laste keskteatri direktor Natalja Sats kolis valitsuse 
majja (korter 159) 1935. aastal, kui ta abiellus sisekaubanduse rahvakomissari Izrail 
Veitseriga. Natalja patroon, imetleja ja omaaegne tantsupartner Mihhail Koltsov 
elas siinsamas lähedal, suures neljatoalises korteris kaheksandal korrusel (korter 
143). Koltsov oli veel ametlikult abielus oma teise naise Jelizaveta Ratmanovaga, aga 

Keržentsev tütar Nataljaga 
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elas juba 1932. aastast koos saksa kirjaniku ja 
ajakirjaniku Maria Gresshöneriga (kes võttis uue 
nime Osten ja katkestas suhted oma „kodanliku” 
perekonnaga varsti pärast Moskvasse asumist, 
kui ta oli kahekümne nelja aastane).12 

Üks Koltsovi lähimaid kaastöölisi ja riikliku 
raamatute ja ajakirjade kirjastuste liidu (OGIZ) 
juht Artemi Halatov kolis suurde, 12. trepi kojas 
seitsmendal korrusel asuvasse kuuetoalisse kor
terisse (neli korrust Rozengoltsidest allpool). 
Tema perre kuulusid ema (Lenininimelise 
raamatu kogu kogude osakonna juhataja), abi
kaasa (graafik), täditütar (Moskva kunstiteatri 
näitlejanna), tütar Svetlana (sündinud 1926. aas
tal pärast Svetlana Stalinat ja Svetlana Buhhari
nat, aga enne Svetlana Molotovat) ning teenija 

Šura. Halatov (sissekolimise ajal kolme kümneviiene) oli bolševike hulgas kuulus oma 
pikkade lokkis juuste, täis habeme ja karakullmütsi poolest, mille ta harva peast võt
tis. Enne kui ta määrati juhtima kirjastuste natsionaliseerimist ja tsentraliseerimist, 
korraldas ta sõja kommunismi ajal Moskvas toitlustamist, juhtis teadlaste elutingi
muste parandamise komisjoni, asutas riikliku nukuteatri ning andis toitlustusjuhina 
(„Maha köögiorjus! Elagu kommunaaltoitlustus!”) Juri Olešale inspiratsiooni kirjutada 
„Kadedus”. Halatovi tütre Svetlana sõnul lõbustas Koltsov teda sageli, sõites tüdruku 
kolmerattalise jalgrattaga esikus ringi ja hüüdes: „Nüüd on aeg teed juua!”13 

Jelena Ussijevitš 

Artemi Halatov Halatovi abikaasa Tatjana 
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Üks Halatovi alluvaid OGIZis oli K. T. Sverdlova (Novgorodtseva), kes juh
tis lastekirjanduse ja õpikute osakonda. Tema kolis oma perega Kremlist ümber 
valitsuse majja alles 1937. aastal, aga tema poeg Andrei abiellus 1932. aastal Nina 
Podvoiskajaga ja asus elama PodvoiskiteDidrikilide juurde korteris 280 (trepikoda 
14). Korteris elasid vanemad Podvoiskid, nende kolm (hiljem ainult üks) tütart ning 
vahel ka nende poeg Lev oma naise Milenaga (kelle isa, internatsionaalse ametiühingu 
juht Solomon Lozovski elas korteris 16 oma uue naise, noore tütre ja langudega). 
Didrikili õde, kes oli abielus tšekist Mihhail Kedroviga, elas korteris 409. Sverdlovid, 
sealhulgas Nina Podvoiskaja, võisid viimaks kolida korterisse 319. Andrei Sverdlov 
asus 1927. aastal üliõpilasena trotskistide leeri, õppis aastail 1928–1929 Argentinas 
võõrkeeli, pidas koos Buhharini ja teiste parempoolsetega 1930. aastal salanõu (väitis 
vastavalt pealtnägija kinnitusele ja ka tema enda hilisema ülestunnistuse kohaselt, et 
„Koba [Stalin] tuleb ära koksata”), õppis lühemat aega Moskva ülikoolis ja Moskva 
masinaehituse instituudi auto ja traktoriehituse teaduskonnas ning lõpetas 1935. 
aastal kahekümne nelja aastasena soomusvägede akadeemia.14 

Jakov Sverdlovi (ja Voronski) hea sõber Filipp Gološtšokin kolis majja 1933. aastal 
pärast seda, kui ta oli vabastatud Kasahstani parteijuhi kohalt ja määratud riikliku 
arbitraažikohtu esimeheks. Ta elas korteris 228 koos oma teise naise, ema ja pojaga 
eelmisest abielust. Sverdlovi ja Gološtšokini proletaarne soosik, pagar Boriss Ivanov 
sai korteri 372 viiendal korrusel (trepikoda 19). Enne seda oli ta töötanud Krimmi 
toiduainetetööstuse töötajate ametiühingu esimehena ja kasutas vanade bolševike 
ühingu abi ka aasta hiljem, kui nende pere riided ära varastati: „Perekonnas on neli 
ülalpeetavat, nende hulgas minu mittetöötav abikaasa ja kolm last vanuses kolm kuni 
üksteist, kellest kaks käivad koolis ja soojade riiete puudumine teeb talveperioodil 

Podvoiski perekond 
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kooliskäimise võimatuks, pealegi ei ole ka minu naisel ja minul talvemantlit, aga 
seda abi palun ma ainult lastele.”15 

Mais 1930 määrati Ivanov konservitööstuse peavalitsuse esimehe asetäitjaks ja 
toodi Krimmist Moskvasse. Kuna ametisse kinnitamine partei keskkomitees võttis 
„ülalmainitud organisatsioonis ilmnenud kahjurluse ja sellele järgnenud puhastuse” 
tõttu mitu kuud, palus ta toetust kakssada rubla, viidates asjaolule, et tema naisel on 
„närvitõmblused”. Ivanovi naine Jelena Zlatkina oli pärit suurest jidišikeelsest rätsepa 
perekonnast, kus kõik valisid revolutsionääri tee. Üks tema vendadest, Ilja Zlatkin 
paistis kodusõjas silma Punaarmee komandörina ja töötas hiljem poliitosakonna 
juhina mitmes armees. 1931. aastal sõitis Ilja uuele töökohale Nõukogude esinduses 
Ürümqis Hiinas ja Ivanovide perekond asus kolmetoalisse korterisse valitsuse majas. 
„Kuna seoses kolimisega tuli teha täiendavaid kulutusi (veovoorimehe teenused 
jms) ja oli vaja osta mõned majapidamises vajalikud esemed, nimelt laud ja paar 
tooli, siis palun rahalist abi 150 rubla ulatuses, kui pole võimalik anda tagastamatut 
abi, siis tagasimaksu tähtajaga kolm kuud. Ivanovi palve rahuldati, nagu ka enamik 
teisi, mis ta järgmise paari aasta jooksul esitas (aastas mitu, enamasti palve saada 
tasuta piletid Musta mere kuurortidesse ja PõhjaKaukaasia tervisvetele). Kui Jelena 
Zlatkinal diagnoositi 1931. aasta mais ametlikult neurasteenia, ei käinud ta enam 
tööl. Ivanovid (neljakümne nelja aastane Boriss, kolmekümneneljane Jelena, nende 
pojad vanuses üksteist ja kümme aastat ning kaheksaaastane tütar) otsustasid oma 
kolmest toast ühe välja üürida.16 

Hoolimata piiratud võimalustest, oli Ivanovidel nagu enamikul valitsuse maja 
elanikest teenija („koduabiline”). Tema nimi oli Njura ja ta oli sissekolimise ajal 
kuusteist või seitseteist aastat vana. Ühel päeval lastega siseõues jalutades kohtus 
ta korteris 384 elavat Vladimir Orehhovit, kellel oli vanust pisut üle kahekümne. 

Boriss Ivanov Jelena Ivanova (Zlatkina) 
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Varsti nad abiellusid ja Njura asus elama mehe korterisse. Vladimiri isa oli Vassili 
Orehhov, endine karjus ja prokurör, kes sai 1924. aastal Lenini surma tõttu „trau
maatilise neuroosi”. 1931. aastal oli ta neljakümne seitsme aastane, pensionil ja sai 
„kaks rida uusi hambaid, kokku 26”, aga tema tervis oli halb ja ta viibis suurema osa 
ajast Musta mere kuurortides.17 

Orehhov ja Ivanovid polnud ainsad vanad bolševikud, kellel oli pärast kodusõda 
ja suurt pettumust raske toibuda. Marxi, Engelsi ja Lenini instituudi direktor Vla
dimir Adoratski käis jätkuvalt tervisvetel. Mõni kuu enne asumist valitsuse majja 
(korter 93) kirjutas viiekümne kolme aastane Adoratski abikaasale Musta mere 
äärest Gurzufist, et „toit on siin endiselt väga hea. Köögiviljasupp (borš) on oivaline, 
praed praekartulitega alati maitsvad ja nii suured, et Varja ei jõua kõike ära süüa.” 
(Adoratski tütar Varja, kes töötas isa instituudis tõlkijana, oli tookord kahekümne 
kuue aastane. Temagi tervis polnud kuigi hea ja ta käis sageli isaga kaasas.) Paar kuud 
pärast kolimist valitsuse majja sõitsid Adoratski ja Varja Kislovodski vesiravilasse. 
Hapnikuravi seal ei tehtud, aga mäestikuõhk oli nii hea, „et saab hakkama isegi ilma 
nende asjandusteta”. Moskvas oli Adoratskil õigus käia spetsiaalses dieetsööklas, kus 
pakuti „aedvilju, puuvilju ja liha, aga mitte leiba”, samuti õigus saada korrapäraselt 
ultraviolettravi.18 

Adoratski töökaaslane Marxi, Engelsi ja Lenini instituudis ja Krimmi kuurortide 
valitsuse tervishoiuosakonna esimene juhataja Olimpiada Mitskevitš läks pensionile 
aasta pärast valitsuse majja (korter 140) asumist viiekümneaastasena. Temagi eelis
tas, nagu ta ise kirjutab vanade bolševike ühingule, elada sanatooriumis; esimene 
niisugune koht pärast ümberkolimist oli Boržomi vesiravila Gruusias. Omaaegne 
„kristlik sotsialist”, massihukkamiste korraldaja Donimaal ja teises nõukogude majas 
kehtestatud öise liikumiskeelu rikkuja Karl Lander läks pensionile neli aastat pärast 
majja (korter 307) kolimist, põhjus „tõsine närvihaigus ja mitu rasket emotsionaal
set vapustust”. Neljakümne neljandast eluaastast alates personaalpensionäri põlve 
pidanud Lander pühendus teaduslikule tööle „partei, leninismi (teooria ja praktika), 
revolutsiooniliikumise ajaloo ja üldisemate ajalooliste küsimuste valdkonnas”. Teine 
ammune invaliid, sõjakommunismi teoreetik ja peamisi põllumajanduse ökonomiste 
Lev Kritsman lõpetas õppejõu töö tervise tõttu 1929. aastal, kui oli kolmekümne
üheksane. 1931. aastal, kui ta asus koos abikaasa Sarraga üheksandas trepikojas 
korterisse 186, määrati ta riikliku plaanikomitee esimehe asetäitjaks, aga 1933. 
aastal loobus ta „operatiivtööst” ja temast sai põhikohaga teadlane, kes toimetas 
Marxi, Engelsi ja Lenini instituudis Marxi teoste venekeelseid tõlkeid „Kodusõja 
ajaloo” esimese köite jaoks ning töötas raamatu kallal, mille pealkiri oli „Esimene 
imperialistlik maailmasõda ja kapitalismi häving Venemaal”.19 

Kritsmani kindel liitlane põllumajanduse rindel ja järeltulija plaanikomitees 
Aron Gaister tuli majja korterisse 167 koos naise Rahhili (ökonomist rasketööstuse 
rahva komissariaadis), kahe tütre ja teenija Natalja Ovtšinnikovaga. Kolmas tütar, 
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kes sai nime Kuibõševi järgi, sündis 1936. aastal. Koos Gaisteriga Amsterdamis 
plaanimajanduse teemalisel konverentsil käinud ja Kritsmani soosikud Ivan Kraval 
ja Solomon Ronin asusid majja samal ajal (vastavalt korteritesse 190 ja 55).20 

Kritsman, nagu ta väidab ühes oma kirjas Stalinile, olevat olnud „alates 1918. 
aasta keskpaigast kõikide meie parteis ilmnenud opositsioonide ja kõrvalekaldumiste 
vastu”. Hiljaaegu pattu kahetsenud kõrvalekaldunud osutusid jälle vastuvõetavaiks. 
Karl Radek asus jälle tegutsema propagandisti ja diplomaadist läbirääkijana (külas
tas 1933. aastal Poolas viibides ka oma ema) ja asus koos naise, tütre ning puudliga 
Saatan ja Larissa Reisneri pildiga korterisse 20. Tema esimene pärast sissekolimist 
avaldatud raamat oli kahjurluses süüdistatud inseneridest („nad ei saanud meie vastu 
võidelda näost näkku, nad said seda teha üksnes pugedes meie institutsioonidesse 
ja rünnates meid selja tagant nagu rästikud”).21 

Radeki kaasopositsionäär (ja süüdistaja Filipp Mironovi protsessil) Ivar Smilga 
võeti parteisse tagasi, määrati riikliku plaanikomitee esimehe asetäitjaks (planee
rimise koordineerijana) ja sai valitsuse majja kuuetoalise korteri (korter 230), kus 
elas koos naise, kahe tütre, tütarde hoidja, oma asumisele saadetud sõbra Aleksandr 
Iosselevitši naise Nina Delibaši ja ühe eestlannaga, kellel Smilga tütre Tatjana sõnul 
polnud mujal kohta, kus elada.22 

Veel üks asumiselt tulnud pattu kahetsenu, Aleksandr Voronski määrati juhtima 
vene ja klassikalise väliskirjanduse osakonda äsja moodustatud riiklikus ilu kirjanduse 
kirjastuses (allus Halatovi OGIZile). Voronski elas korteris 357 koos naise Sima 
Solomonovna ja tütre Galinaga. Galina sõnul „hoidus isa pärast Lipetskist tagasi
tulekut omaette ja mitte üksnes ei nõustunud kirjandusküsimustes avalikult esinema, 
vaid isegi osalema kirjanduskonverentsidel või seminaridel”. Kui ta parteisse tagasi 

Aron Gaister (Inna Gaisteri loal) Rahhil Gaister tütar Innaga  
(Inna Gaisteri loal) 
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võeti, eelistas ta liituda trükikoja, mitte kirjastuse partei algorganisatsiooniga. Tema 
sõber Gološtšokin soovitas, et ta võiks parandada oma olukorda, avaldades (või 
kirjutades) ründavaid arvustusi Trotski autobiograafiale, aga Voronski keeldus. Ta 
jätkas tööd oma mälestuste eri versioonide, revolutsionäärist terroristi Željabovi 
eluloo ja Gogoli elu käsitleva raamatu kallal.23 

Voronski sõbrad revolutsioonilise nooruse ajast Tambovis Feoktista Jakovlevna 
Mjagkova ja viimase tütar Tanja kolisid ühte esimeste hulgas valminud korteritest 
(kino Udarnik kõrval) 1930. aastal pärast seda, kui Tanja vabanes Kasahstanist ja 
Tanja mees Mihhail Poloz toodi Harkovist Moskvasse kesktäitevkomitee eelarve
komisjoni esimehe asetäitjaks. Kui maja valmis lõplikult, kolisid nad suuremasse ja 
vaiksemasse korterisse (trepikoda 10, korter 199). Perre kuulusid veel tütar Rada, kes 
oli toona kuueaastane, teenija ja Tanja õde Lelja ning viimase poeg Volja (Vladimir). 
Tanja leidis tööd ökonomistina kuullaagreid valmistavas vabrikus.24 

Paar kõige aktiivsemat ristisõdijat „fraktsioonistumise” vastu elas kohe seal
samas lähedal. Boriss Volin, kes juhtis novembris 1927 kampaaniat „peksa oposit
siooni!”, kolis korterisse 276 koos abikaasa Dina Davõdovna (endine günekoloog, 
nüüd muusikakirjastuse toimetaja), 1920. aastal sündinud tütre Viktoria ja teenija 
Katjaga, kes oli olnud nende juures Viktoria sünnist alates. Volin oli olnud parem
poolse opositsiooni vastu niisama leppimatu, kui leppimatu oli ta ise pahempoolses 
opositsioonis. Välisasjade rahvakomissariaadi ajakirjandusosakonna juhina oli 
ta kirjutanud mitu kaebekirja, milles paljastab oma kaastöötaja, rahvakomissari 
asetäitja Maksim Litvinovi kui „ühe kõige hullema paremoportunisti meie parteis” 
(„Litvinov vihkab OGPUd. Ta ei räägi sellest, kasutamata äärmiselt tigedaid ja 
halvakspanevaid väljendeid.”). Kahe aasta pärast sai Litvinov (korter 14) välisasjade 
rahvakomissariks ja Volin riigisaladuste kaitse trükisõnas peavalitsuse (Glavlit) 
esimeheks.25 

Aleksandr Voronski ema ja tütrega Sima Solomonovna  
Voronskaja 
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Teine pahemopositsiooni vastu korraldatud rünnaku juht, endine tšekist Grigori     
Moroz (kes hoiatas Smilgat, et olukord võib minna halvemaks, seejärel partei 15. 
kongressil aga lubas „arrogantsetel opositsioonilistel ülikutel pea maha võtta”) 
oli selleks ajaks langenud paremkallaklaste hulka, nendest lahti öelnud, saanud 
kaubandus töötajate ametiühingus kõrgele kohale ja kolinud koos abikaasa Fanni 
Lvovna Kreindeli (kes oli farmatseut) ning kolme pojaga (Samuil oli üksteist, Vladimir 
üheksa ja Aleksandr kolm aastat vana) teise trepikoja korterisse 39. Samuili ütlust 
mööda oli isa „lühike, aukus rinnaga ja kühmus”, vuntsidega, mis „esialgu katsid kogu 
ruumi nina ja ülahuule vahel, hiljem aga moodustasid ainult kitsa triibu suu ja nina 
vahel”. Silmad olnud tal „alati pooleldi suletud – väsimusest, pahameelest või, väga 
harva, naeratuse ajal”. Ta suutis hoida „terve mõistuse ja tahtmised märkimisväärsel 
kombel tasakaalus ja seetõttu olid ka tema sõnad ja teod täielikult kooskõlas. ... Teda 
ei iseloomustanud pime sõnakuulmine, aga kui teatud kindel nimi oli seotud ideega, 
siis uskus ta sellesse – nagu uskus Lenini ja Dzeržinski eksimatusse ja partei liini 
õigsusesse niisugusel kujul, nagu selle määratles Stalin.”26 

* * *

Enne sissekolimist tuli elanikel anda allkiri üksikasjalikule inventuuriaktile. Pod
voiskil oli aktis viiskümmend neli punkti, mis puudutasid lage, seinu, tapeeti, kivi
põrandaid (köögis, vannitoas ja tualetis), parkettpõrandaid (teistes ruumides), 
seina kappe, aknaid, ukse ja aknahingi, valgusteid, uksi (klaasist ja tavalisi), lukke 
(kahe suguseid), ukselinke (kolmesuguseid), nikeldatud uksetõkesteid, elektrilist 

Grigori Moroz ema ja poegadega 
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uksekella, ülevoolutoru ja nikeldatud korgiga emailvanni, nikeldatud duššiseadet, 
portselanvalamut, boilerit, külma ja kuumaveekraane, portselanist WC potti, 
tamme puust prilllauda, portselankäepidemega WC loputuskasti, nelja põleti ja kahe 
ventilaatoriga gaasipliiti, samovariventilatsiooni, kuuma ja külmaveekraanide ning 
korgiga emaileeritud valamut köögis, jääkappi, luugiga prügišahti ja metallukse ning 
väljakutsenupuga kaubalifti (ja spetsiaalset prügiämbrit, mida tühjendati kaks korda 
päevas). Sisekorra eeskirjad ei lubanud riputada esemeid elektrikontaktide ja lülitite 
külge, asetada pabereid või vaipu kütteradiaatoritele, lüüa raskete esemetega vastu 
veetorusid, ummistada tikkude, suitsukonide ja muude väikeste asjadega valamuid 
ning mitte visata konte, kaltse ja karpe tualetipotti. Mööblit – Jofani kavandatud 
raskeid, sirgete joontega tammiseid asju – sai üürida keldrikorrusel olevast tisleri
töökojast. Kõik elanikud võtsid sealt midagi ja tõid lisaks kaasa asju, millest neil oli 
kahju lahkuda. Arossev tõi kaasa pärlmutriga kaunistatud Veneetsia stiilis tugitooli, 
Volin kirjutuslaua, Halatov kirjutuslaua, kušeti, tugitoolid ja relvakollektsiooni, 
Podvoiski kõrge raamatukapi, Keržentsev suurema osa oma mööblist ja suure Saksa 
raadiovastuvõtja, Ivanovid kroonlühtri ja riidekapi.27 

Esimesed elanikud kolisid korteritesse, mis on kino kõrval ja kraavipoolsel küljel 
(aga mõnedki, nagu näiteks Tanja Mjagkova perega, asusid hiljem ümber maja pres
tiižikamatesse osadesse). 1931. aasta kevadel ja suvel said lapsed mängida mööblilaos, 
mudase pinnase kohale ehitatud laudteedel, siseõuel mulla ja telliskivihunnikute 
vahel, pesumaja kõrval oleval võrkpalliväljakul ja Püha Imetegija Nikolai kiriku (mille 
kohta rahvasuu ütles „tserkovka” või „tserkvuška”: väike kirik) juures.28 

Kiriku viimastel asukatel – riiklikul ajaloomälestiste kaitse ameti töökojal ja ida
maade rahvaste instituudil – läks väljakolimisega palju aega. Ainsad võimalikud 
alternatiivid olid teised kirikud, aga nende pärast käis äge võitlus hoolimata sellest, 
et nende ilmalikku kasutusse võtmisega oli palju probleeme. Pärast pikki vaidlusi (ja 
konflikte põhjustanud taotlusi saada enda kasutusse Nikolai kirik Armeenia põik
tänaval, Kolmainu kirik Nikitnikis või Kristuse Ülestõusmise kirik Kadaši tänaval) 
sai ajaloomälestiste kaitse amet endale Taevaminemise kiriku Herzeni tänaval ja 
idamaade rahvaste instituut Usutunnistaja Martini kiriku Suurel Kommunistlikul 
tänaval (Tagankal). Aprillis 1932 tühistati otsus väike kirik lammutada ametlikult, 
juulis 1932 võttis valitsuse maja suurim üüriline Uus Teater suurema osa kiriku maast 
jõuga endale ja märtsis 1934 anti nii kirik kui ka Averki Kirillovi maja ametlikult, 
ehkki poolikult valitsuse maja haldusse.29 

Selleks ajaks oli maja ümbrus põhjalikult muutunud. Soo poekesed ja müügiletid 
olid kadunud, nagu ka enamik üürimaju. Maria tütarlastekool oli nüüd kool number 
19, Einemi kompvekivabrikust sai riiklik kompvekivabrik number 1 ja 1922. aastal 
Krasnõi Oktjabr (Punane Oktoober), Gustav Listi metallitööstus sai nimed tehas 
number 5, Hüdrofilter ja lõpuks Krasnõi Fakel (Punane Tõrvik) ning Haritonenko 
häärberist sai algul välisasjade rahvakomissariaadi külalistemaja, 1929. aastal aga 
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Suurbritannia suursaatkond. Kõige dramaatilisem muutus oli Lunastaja Kristuse 
peakiriku kadumine, sest see lasti 5. detsembril 1931 õhku, et teha ruumi Nõu kogude 
Paleele. Toona korteris 425 elanud seitsmeaastase Mihhail Koršunovi sõnul „tõusid 
kivi, marmori ja tellisetükid kõrgele õhku ja lendasid laiali suurele alale. Jõe jää 
pragunes ilmselt samuti: igatahes kaikus vali ja pikk kärgatus ka üle jõe. Aia kõrval 
olevad valgustid sähvatasid korraks põlema ja algul õiget tooni otsinud sireen hak
kas ulguma.” Koršunovi naaber korterist 424, Elina Kisis, kes oli siis kuueaastane, 
mäletab, kuidas jõgi „kattus tolmu ja suitsuga” ning kuidas tema vanaema „seisis 
köögi nurgas, palvetas ja lõi risti ette”. Ehituse neli töödejuhatajat, kes koos peredega 
elasid korteris 4 (mille nad said ehituskomiteelt preemiaks), kuulsid plahvatust ja 
jooksid jõepoolsele rõdule. Neist ühe tütre Zinaida Tutšina sõnul „olid täiskasvanud 
väga erutatud ja mõni koguni nuttis”.30 

Kulus mitu kuud, et tekkinud praht (mida ametlikes dokumentides nimetatakse 
hunnikuks) ära vedada. Koršunovi väitel „töötasid hunnikut koristavad töölised 
kolmes vahetuses ja puhkepäevadeta. Kogu ala oli öösiti valgustatud ja varemetest 
tekkinud varjud tundusid liikuvat – justkui oleks katedraal veel elus.” 14. aprillil 
1932 kirjutas Adoratski tütrele, kes oli Krimmis kuurordis, et Lunastaja Kristuse 
peakirik „on täielikult kadunud: tellistest ja mördist lihavõtteleib [kulitš] on täielikult 
likvideeritud”. Ainus koht valitsuse maja ümbruses, mis jäi puutumata, oli Soo lääne
nurk kompvekivabriku ja saare terava otsa vahel. Korteris 167 elanud Inna Gaisteri 
sõnul „olid seal elutingimused kohutavad: kahekorruselised majad olid tihedalt täis 
tuubitud suuri perekondi ja lutikaid”.31 

Valitsuse maja oli võõraste eest hästi kaitstud. 1. novembril 1932 oli ametlikult 
registreeritud elanike arv 2745 (838 meest, 1311 naist, 276 last vanuses alla kuue 
aasta ja 320 last vanuses üle kuue aasta). Nende julgeoleku heaks oli siin 128 valvurit, 

Lunastaja Kristuse katedraal lastakse õhku 
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34 tuletõrjujat, 15 kojameest (talvel 23), seitse putukatõrje spetsialisti, 300 puust 
koosnev seedrihekk (paraku suri palju puid juba esimesel aastal) ja täpsustamata 
hulk verekoeri (keda toideti spetsiaalselt tellitud lihaga ja keda hooldas täiskohaga 
treener). Valvurid olid kõikide väravate juures ja iga trepikoja valvelauas. Nad kand
sid sõjaväevormi meenutavaid musti, roheliste eraldusmärkidega riideid ja elasid 
esimese korruse ühiskorterites.32

Valveülem Jemeljan Ivtšenko oli taluniku poeg Brjanski oblastist ja endine 
Donbassi kaevur. Perekonnakroonika andmetel oli kahekümne seitsme aastane 
OGPU kooli kadett ühel 1932. aasta päeval Moskvas Leningradi vaksali perroonil 
patrullides märganud nutvat neidu. Neiu ütles, et tema nimi on Anna, et ta on 
seitsmeteistkümneaastane, et ta on pärit Borissoglebskist Voroneži lähedal, töötab 
Leningradi sadamas ja on saanud preemiaks sõidu Moskvasse ning rongis on keegi 
varastanud tema rahakoti kogu tema raha ja dokumentidega. Ivtšenko ütles naljata
misi, et neiu ainus võimalus on abielluda temaga ja lasta end registreerida kui OGPU 
ohvitseri naine, neiu aga läks kaasa hoopis erariietes noormehega, kes kutsus ta oma 
ühiselamusse peole ja lubas talle leida peavarju. (Anna oli tema tütre sõnul „karm 
naine – ta oli ju ikkagi töötanud laadijana! Seega ta loomulikult jõi, suitsetas, vandus 
ja mida veel.”) Peol avastas Anna, et ühiselamu on tõepoolest OGPU kooli oma ja 
tema siia kutsunud noormees on tegelikult erariietes agent ning et talle abieluette
paneku teinud kadett on ka siin. Pärast kaks nädalat kestnud asjatuid katseid leida 
tööd ja end ühiselamusse sisse registreerida, nõustus Anna Jemeljaniga abielluma, 
sest OGPU ametniku naisena sai ta võimaluse sõita koju Borissoglebskisse tasuta, 
sest tal polnud üldse raha ja ta ei osanud kuidagi teisiti edasi minna ning pealegi 

Pärast plahvatust. Plangule kirjutatud loosung ütleb: 
„Oopiumi asemele tuleb palee”. Taustal paistab valitsuse maja
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jättis Jemeljan mulje „väga heast ... väga korralikust inimesest”. Anna ei arvanud, et 
on mehesse armunud („ta oli liiga ehmunud ja liiga segaduses”), aga otsustas pärast 
koduskäiku ikkagi tema juurde tagasi minna. Aasta pärast sai Jemeljan tööle valitsuse 
majja ja samasse kolmetoalise korteri (korter 107). Anna leidis tööd kassapidajana 
postkontoris. Neile sündis viis last: Vladimir (1935), Elsa (1937), Boriss (1939), 
Vjatšeslav (1941) ja Aleksandr (1943). Elsa sai nime ühe sakslanna järgi, keda Anna 
kohtas Kremli sünnituspalatis ja kes oli kaotanud oma äsja sündinud lapse Elsa. 
Anna lubas anda tema auks sama nime oma tütrele ja pidas sõna.33 

Valitsuse maja administratiivpersonal mahtus ära esimese trepikoja kahele 
esimesele korrusele ning koosnes kahekümne ühest inimesest, kelle hulgas olid 
juhataja, komandant, personalijuht ja registreerimislaua juhataja, aga ka mitme
sugused raamatupidajad, sekretärid, kassapidajad ja käskjalad. Vahetult nende 
kohal, moodustades otsekui maja ja valitsuse vahelise puhvri, elasid ühes korteris 
neli ehituse premeeritud töödejuhatajat, nende hulgas ka valitsuse maja ehitus
komitee endine parteisekretär Mihhail Tutšin. Kaheksa täiskasvanut ja üheksa 
last pidid jagama üheksat tuba, kaht vannituba ja kaht kööki, aga – olles elanud 
aastaid ülerahvastatud ühiselamus nagu enamik ehitustöölisi – pidasid nad end 
õnneseenteks ja said hästi läbi. Mihhail Tutšin leidis uue töö lähedal oleva Gorki 
pargi inspektorina, tema naine Tatjana (neiupõlves Tšižikova) oli müüja valitsuse 
maja kaupluse tarbekaupade osakonnas.34 

Maja ülejäänud töötajaskonna moodustasid teenindav personal (33 inimest, seal
hulgas kojamehed, koertetreener ja laotöötajad), puhastustöötajad (15 koristajat 
ja seitse prügikogujat) ning hooldustöötajad (58 inimest, nende hulgas tislerid, 

Anna (ees keskel) ja Jemeljan Ivtšenko (temast vasakul)
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elektrikud, sepad, lukksepad, maalrid, liftitehnikud ja põrandapoonijad), kellele 
lisandus 24 keskkütte tehnikut, kolm ventilatsioonitehnikut ja 69 remondimeest. 
Maja söögisaalis oli 154, pesukojas 107 ja kino kohvikus 34 töötajat.35 

Lisaks personali palkadele nõudsid valitsuse maja esialgsetest ekspluatatsiooni
kuludest kõige rohkem raha keskküte (mis osutus palju kallimaks kui arvati), liftide 
hooldus (nelikümmend üheksa lifti ja viis alalist töötajat), vesi ja kanalisatsioon, 
materjali ja varude hankimine, jooksvad remonditööd, ventilatsioon ja lumekoristus. 
Maja oli mõeldud isemajandavana ja esimese kahe aasta jooksul nii oligi. Oluline osa 
sissetulekust laekus elanike üürist ja teenustasudest, suurim osa saadi aga suurtelt 
üürnikelt, iseäranis teatrilt, kinolt, universaalkaupluselt ja klubilt.36 

Valitsuse maja klubi ehk „NSVL kesktäitevkomitee, Vene Föderatsiooni kesk
täitevkomitee ning NSVL ja VNFSV rahvakomissaride nõukogude töötajate klubi” 
oli uus ja laiendatud versioon Rõkovi klubist, mis varem tegutses teises nõukogude 
majas (Metropol). Klubi uus patroon oli Kalinin ja selle uus asukoht oli teatri kohal 
või nagu Adoratski kirjutab tütrele märtsis 1932, „selles osas, kus on katkematu rida 
suuri aknaid vaatega jõele. Tihhomirnov on väga rahul: siin on tenniseväljak ja eraldi 
ruumid, kus on võimalik teha, mida soovid: mängida malet, musitseerida jms.” Peale 
tennise ja male sai klubis harjutada vehklemist, maalimist, uisutamist, suusatamist, 
laulmist, õmblemist, poksimist, näitlemist, võrkpalli, korvpalli, fotografeerimist, 
kiirkirjutamist, laskmist, raadioehitust ja õppida võõrkeeli. Avati raamatukogu ja 
kavatseti luua kolm orkestrit (sümfoonia, puhkpilli ja domrade orkester) ning 
rajada väljakud jalgpalli ja jääpalli („vene hoki”) jaoks.37 

Mihhail Tutšin Tatjana Tutšina Zinaida ja Vovaga 
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Pesumaja 
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* * *

Valisuse maja kõige silmapaistvam üürnik oli Uus Teater, mille massiivne klassika
lises stiilis peasissekäik moodustab ka kogu hoone fassaadi. Truppi kuulusid 1925. 
aastal Väikese Teatri kooli lõpetanud ja kuni valitsuse majja kolimiseni Väikese 
Teatri stuudiona tuntud näitlejad. Teatri patroon oli Avel Jenukidze ja ühe tolleaegse 
kriitiku sõnul iseloomustas seda „vallatu, rõõmsameelse ja päikeselise” mainega 
teatri ansamblit „kergest irooniast ja elujaatavast särtsust kantud äärmiselt indivi
duaalne stiil”.38 

Teatri kunstiline juht Fjodor Nikolajevitš Kaverin astus Väikese Teatri kooli 1918. 
aastal, kui oli kaheksateistkümnene. „Seljataha olid jäänud,” kirjutab ta oma mäles
tustes,

gümnaasium oma klassikalise õppekavaga ja mitteametlikud õpingud rühmades, 
ühe eesmärk oli ennast harida ja teisel tutvuda Shakespeare’iga, siis kolm aastat 
Moskva ülikooli filoloogiateaduskonnas, raske töö sõjaväehaiglates imperialistliku 
sõja ajal, rännuajad eraõpetajana, esimene tuline – ja mitme aasta jooksul vasta
mata – armastus, õpingud kiirkorras – nooremohvitserina – Veebruarirevolutsiooni 
ajal Aleksandri sõjakoolis, osalus roodu, polgu ja garnisoni komitee töös Kerenski 
ajal, kohtumised lihtsate vene soldatitega ning elu ja töö nende hulgas, sõprus 
bolševikega rindel ja viimaks tagasitulek Moskvasse.39 

„Teekond läbi pulbitseva ja kobrutava kodumaa” oli lõppenud. Kaverin leidis oma 
tõelise kodu teatris ja kangelase A. Ostrovski näidendi „Mets” traagilises tegelases 
Gennadi Nestšastlivtsevis: 

Tenniseväljak 
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Ei minu mõistus ega süda suutnud sammu pidada selle imelise kaosega, mis nagu 
üleujutus tulvas lavalt alla ja mattis mind täielikult enda alla: Nestšastlivtsev on 
näitleja, Nestšastlivtsevit mängib samuti näitleja ja see Aksjuša, keda ta õhutab 
näitlejaks saama, on samuti tuntud näitlejanna. Nad räägivad teatrikunstist, kuul
susele ja kunstile pühendatud elust. See teatrikunst on siinsamas otse minu ees. Ja 
siis ühtäkki ei olegi see enam teatrikunst: teatrilava on muutunud vanaks aiaks ja 
ümmargune valguslaik lõuendist taevas näib mulle tõelise kuuna. Nestšastlivtse
vile aga on sellel suurel õhtul nii aed kui ka kuu lihtsalt osa lavakujundusest. Kõik 
on segamini: perutavad tunded, muljed ja mõtted tõstavad mu peadpööritavasse 
kõrgusse. Tahaks joosta lavale, lükata kõhklev Aksjuša kõrvale ja põlvitada suure 
hullumeelse ette, suudelda tema kätt, anda tõotus ja võtta vähimagi kahtluseta 
vastu kutse astuda puhtasse ja rüütellikku teatrinäitlejate ordusse.40 

Tema sõbra, näitekirjanik Aleksandr Kroni sõnul jäi Kaverin tõotusele truuks. „Ta 
oli meeldivalt askeetlik ja heatujuline pühak, täielikult pühendunud normaalne 
inimene. ... Ta ei teeselnud kunagi tagasihoidlikkust, kui mitte pidada silmas süütut 
soovi üllatada või segadust tekitada. Talle meeldisid müstifikatsioonid. ... Ta oli 
alati millestki põnevil ja mitte lihtsalt põnevil, vaid vaimustunud kuni ekstaatilise 
sõgeduseni.” Tal oli alati naeratus näol, „õnnelik, kui temast saadi aru, või nukker ja 
kaastundlik, kui ei saadud”. Ruben Simonov Vahtangovinimelisest teatrist väitis, et 
sai aru, kuidas mängida Don Quijotet, kui talle meenus Kaverin: „Ta ei olnud pikka 
kasvu, aga ulatus alati vaatama üle teda ümbritsevate inimeste pea.” 

Ta polnud eriti osav jutumees. „Kui ta oli erutatud, jagas ta tihtipeale näitlejatele 
niisuguseid võimatuid juhtnööre nagu: „Sa peaks aeglaste sammudega temast kiiresti 
mööda minema.” Näitlejad ei pannud seda pahaks. Nad mõistsid teda.” Tema saama
tus administraatorina oli üldteada. „Väljaspool tööd oli ta leebe ja usaldav nagu laps. 
Temas polnud põrmugi praktilist meelt, kavalust ega jõhkrust. ... Proovides aga oli ta 
julgus ise.” Kaverin oli alati laval – või lava taga. Kroni ütlust mööda „liikus ta alati 
nii, nagu oleks etenduse ajal lava taga, et mitte kolistada, komistada mõnele kaablile 
või kulissile – justkui tahaks öelda: „Tasa! Etendus käib.” Ta armastas teatri maagiat, 
selle võimet muuta ebamäärased kaltsud ja odavad nipsasjad uhketeks riieteks ja 
sädelevateks kaunistusteks, ta võis joobuda puumõõkade kolinast ja kuldpaberisse 
keeratud tasside kõlinast. Ta armastas teatris teatraalsust.”41 

Kaverinile ei meeldinud revolutsiooniline teater („Müsteeriumbuffi” variatsioo
nid) ja koos sõpradega Väikese Teatri koolist käis ta Meierholdi kõnedele vahele 
hüüdmas, sest tema uskumust mööda hävitas avangard teatri maagia. „Ei ole võimalik 
otsida üksnes mõistusega või otsida üksnes ühe meelega,” kirjutab ta päevikusse 
1924. aastal, „sest kõik mis on uus silmale (konstruktivism) või kõrvale (džäss), on 
silmale või kõrvale ainult ebameeldiv ja ei anna kunagi õiget muljet.” Teater „peab 
olema oma aja ja koha jõud”. See peab „köitma vaatajaid”.42 
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Kaverini peamine vaenlane oli siiski Stanislavski 
Moskva Kunstiteater, mis kehastas „proosa võitu, 
tühise triumfi üleva üle”: 

„Unustage, et olete teatris!” näivad selle seinad, 
toolid ja varjatud lavatuled meile ütlevat. 

„Vaikust! Mõne hetkega tõmbun ma diskreet
selt kõrvale ja siis saate oma peidupaigast jälgida 
samasuguste lihtsate ja tavaliste elu nagu teie isegi,” 
näib sosistavat uhke – aga samas tagasihoidlik ja 
koguni igav – eesriie. 

„Vaadake, me pagendasime teatri lavalt,” näib 
sisendavat kogu lavastus. „Näete, kui hästi, kui täp
selt me tunneme teie elu? Kodus ümbritsevad teid 
samasugused seinad, samasugused toolid, samovar 
ja supikauss auravad täpselt samuti.” 

„Kas te siis ei kuule, mida me räägime?” näivad näitlejad küsivat. „Kas me näeme 
välja nagu näitlejad? Kas te ikka märkasite, et me vaikime? Ka teie olete sagedamini 
vait kui räägite. Tõsi küll, millegipärast on see näidend kirjutatud värssides, aga meie 
lõhume need värsid proosaliste köhatuste, röhitsuste ja omaette vilistamisega.”43 

Ja mis oli tagajärg? Tagajärg oli, et „meie lavadel kummitavad väärikad ja maitsekad 
näitlejate kummitused, kes peavad rohkem pausi kui räägivad ... aga puudub palju 
tähtsam: loovus, torm ja tung. Parimatel juhtudel küünditakse niisugustel puhkudel 
hea käsitöö tasemele. Tegelikult on siin tegu kõige halvemat sorti formalismiga, mis 
on lambanaha selga tõmmanud hundi kombel peitnud end tõenäolisuse rüüsse.”44 

„Tõeline teater” oli niisugune nagu Väike Teater või niisugune nagu Väike Teater 
pidanuks olema. „Elagu Geltseri eesriie oma kelmikate kaunistuste ja kuldsete tut
tidega, pidulik lavavalgustus ja eesriide serva alt välja piiluv ere valgusriba, äkilised 
päikesetõusud ja loojakud, kõrgelennuline kõne ja väljendusrikkad žestid!” Teater 
oli tempel, ükskõik kui „banaalselt ja klišeelikult” see võis kõlada: „Inimlikkuse tem
pel, mis näitab inimestele, mida suurt neis leidub ja mida nad igapäevaelu rutiinist 
tüdinuna ei märka.”45 

Kaverini esimene iseseisev lavastus oli „Kinoromaan” 1925. aastal, mille aluseks 
oli Georg Kaiseri 1924. aastal ilmunud eksituste komöödia „Rändkaubitseja”, kus on 
tegu suure päranduse, varastatud lapse ja kamba riukaliste tegelinskite, töösturite 
ja aristokraatidega. Kaverini idee oli luua „omamoodi paroodia kinomelodraamale, 
mis pakub huvi suurele vaatajaskonnale”. Üksikud stseenid olid lavastatud nagu filmi 
montaaži puhul ja välja valgustatud kohtvalgustusega. „Rullikutel platvormid viisid 
näitlejaid lava ühest otsast teise, tekitades mulje filmist. Mustad sameteesriided 

Fjodor Kaverin 
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varjasid või paljastasid vajaduse korral toimuva.” Pauside ajal oli kuulda töötava 
filmi projektori tekitatud heli. Väga suur aken ja aristokraatlike esivanemate pildid, 
millest vaatajad nägid üksnes jalgu, lubasid jätta väga väikesest lavaruumist (Sretenka 
teatris, kus oli 320 kohta, millest 20 oli reserveeritud valitsuse tegelastele) mulje kui 
suure lossi saalist. Viieliikmeline orkester „oli kontseptsiooni huumorist aru saanud” 
ja lisas oma panuse, „mängides vanu väsinud meloodiaid”.46 

„Kinoromaan” sai tohutu menu osaliseks ja stuudiole omamoodi kaubamärgiks. 
Veel üks populaarne etendus 1920. aastate keskpaigast oli V. V. Škvarkini komöödia 
hasartmänguritest ja nepmanitest „Kahjulikud elemendid”, mille Kaverin lavastas 
vodevillina, kus omavahel võistlevad kitarrid, helisevad äratuskellad, tantsisklevad 
eesriided, hüplevad portfellid, kõikuvad sambad, kusjuures kõigele pani krooni pähe 
kuulus vanglastseen, kus kamp hasartmängureid, kes on kogunenud laua ümber 
nagu kasakad Repini maalil, kirjutavad kirja prokurörile. Veel üks suur menutükk 
oli Shakespeare’i „Lõpp hea, kõik hea”, mis algas nagu „igav värsskomöödia” (kus 
laest kukkusid taskurätikud, et leinavad õukondlased saaks pisaraid pühkida), jät
kus pantomiimina (kus tüüpilises NEPi aegses riietuses Helena annab maagilise 
lõikusega kuningale uue nooruse) ja lõpeb õnnelikult pulmadega. Üks Kaverini 
õpetajaid Väikesest Teatrist N. A. Smirnova kiitis „suurejoonelist teatraalsust ja 

„Kinoromaan” (1925) 
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liialdusi koomiliste tegelaste ja olukordade iseloomustamisel, mis kombineerub 
tohutu kerguse, lihtsuse ja siirusega näidendi poeetiliste hetkede edasiandmisel”.47 

Seoses esimese viisaastakuplaani ja sellega, et nö ülesehitustöö teema tõusis tera
valt päevakorda, polnud enam sobiv sellesse ülearu kergemeelselt suhtuda. Kaverin 
reageeris sellele, lavastades D. Štšeglovi näidendi „Ümbersulatamine” terasesulatajast, 
kes leiutab masina, mis teeb tema enda töö ülearuseks. See, mis järgneb, näitab ühe 
kriitiku sõnul „üksikisikute ja gruppide kitsaste huvide ületamist, nende ümber
sulatamist kogu tehase ja kogu riigi huvides”. Uus leiutis on kasutusele võetud, kahjur 
kõrvaldatud, aga kahtlevaid töölisi sünnib ikka juurde. „Maailma ümber kujunda
des kujundab proletariaat ümber iseennast.” Seda näidendit lavale tuues, kirjutab 
Kaverin, saavutas teater „tõelise ümbersulatamise”. Niinimetatud tingliku realismi 
põhimõtted olid leidnud endale proletaarse sisu. Tehase Sirp ja Vasar töölistele, 
kellele korraldati spetsiaalne eeletendus, jättis see hea mulje nagu ka kriitikutele. 
„Kas teater on läbinud nüüdisaja katse?” küsib Smena. „Päris kindlasti on.” Väikese 
Teatri stuudio, kirjutab Voronežskaja Kommuna 18. juunil 1930, „näitas oma võimet 
lülituda ümber nõukogude temaatikale”.48 

Ümbersulatamistöö ei läinud Kaverinil libedalt. Nii kirjutab ta 1928. aasta sügisel 
päevikusse: „Ma ei tunnista kunsti kunsti pärast, aga mõnikord on mul selle ahvat
lustele raske vastu panna ja ma pean võitlema kogu jõust, et sellest jagu saada. Ma 
tahan töötada moodsa materjaliga, aga kõik minu unistused on seotud klassikalise 
luule ja maalikunstiga. Tahan töötada uuele publikule, aga minu meelest on Moskva 
ametiühingute nõukogu teater [MGSPS] tülgastav ja ma valetaksin avalikult, kui 
peaksin tunnistama, et seal tehakse kunsti.”49 

Kaverin oli vastu MGSPSi proletaarsele ligipääsetavusele, „mille seadused ja 
võimud kirjutavad ette kui kindla ideaali”; oli vastu Revolutsioonilise Venemaa 
Kunstnike Assotsiatsiooni (AHRR) tähttähelise realismi viljelejatele, kes „räägivad 

„Kahjulikud elemendid” (1927) 
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„rahvamasside tagurlikkusest” selleks, et varjata iseenda tagurlikkust”; oli vastu 
niisugustele kunstiadministraatoritele nagu Keržentsev, „kes toob kunstipoliitikasse 
sõjakommunismiaegse tšekaa meetodid”; ja oli vastu igasugustele katsetele „suunata 
kõik arutlused kunsti üle kunstimaailmast välja”. Muidugi ei olnud Kaverin „reaktsio
näär”: ta tahtis „töötada kultuurselt” ja imetles väga oma tsensorit Nikolai Ravitšit, 
kes omakorda imetles mitmeid näidendeid, mida tsenseeris. „Ta on kultuurne, avara 
mõistusega inimene ja nähtavasti on tal rohkem õigust kui teistel põhjustada seda 
talumatut valu, mida pean kannatama, kui teen nõutud muudatusi.”50 

Ravitši arvates kahtlesid töölised „Ümbersulatamises” liiga palju ja ajalehe Vetšer
njaja Moskva (Õhtune Moskva) arvustaja meelest sarnanes näidendi kahjur „liiga 
palju Hamletiga”. Nähtavasti pidasid mõlemad silmas Kaverinit ennast. 3. septembril 
1928 kirjutab ta päevikusse: „Armastan teatrit nii väga, et elu selleta meenutaks 
kõrbe. Siiski viivad piinavad mõtted mind selleni, et mulle tundub, nagu oleks teater 
rumal ja täiesti kasutu maiustus ning üksnes täiesti kasutud inimesed saavad võtta 
seda tõsiselt ja siis hakkan tegema täiesti fantastilisi plaane enda tulevasest elust 
väljaspool teatrit. Ma armastan teatrit ja ma vihkan seda. Ma armastan autoreid ja 
ma põlgan neid.” Ainus väljapääs, kirjutab ta 7. detsembril, on „töötada edasi nii, 
nagu käsib südametunnistus”.51 

Kahe aastaga suutis Kaverini stuudio läbida nüüdisaegsuse proovi ja kutsuti tööle 
valitsuse majja. Veel kahe aasta pärast, 23. aprillil 1932, otsustas keskkomitee saata 
laiali Venemaa Proletaarsete Kirjanike Assotsiatsiooni ja teha „samasugused muuda
tused teistes kunstiliikides”. 13. novembril 1932 avas Riiklik Uus Teater (117 töötajat, 
sealhulgas 60 näitlejat) oma 1300kohalise saali. „Proloogile”, kus astusid üles tege
lased trupi senistest tuntumatest lavastustest, järgnesid „Kinoromaani” seitsmesajas 

„Ümbersulatamine” (1929) 


