Meid ühendab ajalugu…
30. juuni 2014 Niina Peerna Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetaja

Eesti delegatsioon Konstantin Pätsi mälestusristi juures.
14. mail 2014. aastal saabus Tveri eesti delegatsioon, et külastada austuse märgiks Eesti
esimese presidendi hauda ja asetada sinna lilled.
Eesti delegatsioon külastas seda paika juba kolmandat korda. Meie sõprussuhted said alguse 2011.
aastal, mil Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi algsele matmispaigale Buraševo küla
kalmistul püstitati mälestusrist. Tollest ajast teeb Venemaa Tveri oblasti Buraševo asula koostööd
esindajatega Eestist. Peamiseks partneriks rahvusvahelise sideme loomisel on Tveri Eesti Selts,
diplomaatilist poolt toetab Eesti Vabariigi Suursaatkond Moskvas.
Tveri oblasti valitsuse toel viibis programmi „Verhnevolžje – sõpruse territoorium” käigus 14.–17. mail
Tveris ja Buraševos 30-liikmeline delegatsioon Eestist, millesse kuulus kaks gruppi – Haljalast ja
Tabasalust.
Tabasalu delegatsioonis oli kaks 8.B klassi õpilast (Sandra Valk ja Keiti Härm) ja kaks õpetajat (Niina
Peerna ja Lidia Kazatšok) Tabasalu ühisgümnaasiumist, Tabasalu muusikakooli direktor Kalev Konsa,
õppealajuhataja Mai Ainsalu ja muusikakooli viis õpilast, MTÜ Õppe- ja arengukeskuse EVAStudiorum juhatuse esimees Ketlin Pukk, liikmed ja rahvadiplomaat Henn Latt.
Kohtumise peamine eesmärk oli rahvusvahelise projekti „Kõlbelise arengu poole läbi rahvakultuuri
tundmaõppimise” (vene keeles „К нравственному становлению через познание национальной
культуры”) algatamine. Visiidi käigus allkirjastati koostöölepingud Buraševo, Mirnovi koolide ning MTÜ
Õppe- ja arengukeskuse EVA-Studiorum vahel projektis „Meid ühendab ajalugu”.

Niina Peerna Eesti delegatsiooni tutvustamas.

Buraševos peetud ümarlaual Eesti ja Venemaa vahelise viieaastase kultuuriprogrammi kunsti- ja
haridusvahetusest tutvustas Lidia Kazatšok Eesti haridussüsteemi, Ketlin Pukk rääkis MTÜ
tegevusest, Niina Peerna tutvustas kokkutulnutele delegatsiooni koosseisu.
Delegatsioon külastas koole, õppeasutusi, muuseume ja näitusi. Toimus palju kohtumisi. Kõige
olulisem neist oli 16. mail Tveri linnavalitsuses, kus korraldati ümarlaud „Rahva diplomaatia”. Sellel
osalesid Tveri linnapea, duuma deputaadid, rahvusvähemuste seltside juhid ja külalised Eestist. Tveri
linnapea Aleksander Korzin rääkis linna minevikust ja tulevikust ning märkis, et linnakultuuri
küsimustes peaks Tver võtma eeskuju Eesti linnadest.
Eesti esindajad tänasid sooja vastuvõtu eest, kinkisid eesti suveniire ja leiba, mis on alati olnud kallis
nii eesti kui ka vene rahvale. Sellest rääkis ka Tveri linna riigiduuma deputaat, tehase Volga Pagar
direktor Lilia Kornienko. Hiljem külastasime ka leivamuuseumi ning folklooransambel Krasnaja Gorka
tervituslaul ei jätnud ükskõikseks kedagi. Kõige soojemad mälestused on jäänud sellest, kuidas tegime
„lõokesi”, mida traditsiooniliselt küpsetatakse vene perekondades kevadega kohtumise auks.
Väga tähtis oli meie jaoks Buraševo koolis asuva Konstantin Pätsi nimelise muuseumi külastus. Saime
näha, et selle inimese mälestust Buraševos kalliks peetakse, näha ja kuulda, kuivõrd suure armastuse
ja huviga muuseumi direktor Natalja Grigorjeva viis läbi ekskursiooni oma külalistele. Sealsamas
saime tänu avaldada meie delegatsiooni liikmele Henn Latile, kes oli muuseumi rajamise juures ning
aitas materjalide ja eksponaatide valimisega. Sellega leiavad kinnitust sõnad „Meid ühendab ajalugu”.

Eesti delegatsiooni võtab vastu Tveri kool nr 41.

Meie viibimine Tveris lõppes ühise kontserdiga A. Andrejevi nimelises muusikakoolis nr 3, mis on
Tveris tuntud kui aktiivne eri riikide kultuuripärandi edendaja. Inna-Berestenko Eunap ja tema
abikaasa Aleksander Eunap ning nende lapsed – ehk pereansambel Õunake – korraldavad seal koos
MTÜ-ga Tveri Eestlaste Selts „Muusikalisi kohtumisi Eestiga”. Eesti seltsi esindaja, Tveri linnaduuma
deputaadi Elena Julegina sõnul on sellised kohtumised õpetanud neid mõistma Soome lahe kaldal
asuva väikeriigi elanike muusikat ja kultuuri.
Esimest tutvust ansambliga Õunake tegime õpilaste ettevalmistamise ajal vene keele olümpiaadiks
teemal „Eestlased Venemaal”. Esimene kohtumine Õunakesega toimus aga 2012. aastal Tabasalus,
kui nad meie kutsel Eestit külastasid ja Tabasalu ühisgümnaasiumis suurepärase kontserdi andsid.
Jätsime nägemist Volga jõe kaldaga, võttes kaasa oma kaasmaalaste sooja käepigistuse,
südamesoojuse ja uhkuse Tveris elavate eestlaste pärast, kes ajavad oma juuri, annavad edasi oma
musikaalsust.
Kohtumised jätkuvad… Oktoobris toimub Tveris rahvusvaheline konverents „Meid ühendab ajalugu…”,
kuhu on kutsutud osalema õpilased Eestist. Ja 2015. aasta suvel toimub Nurmekundal (see on üks
eestlaste esimesest elupaikadest Venemaal) rahvusvaheline rahvamuusikafestival, kuhu on kutsutud
esinema Tabasalu muusikakooli muusikud ja Tabasalu ühisgümnaasiumi kollektiivid.

Meie delegatsioon tänab Harku vallavalitsust ning sponsoreid toetuse ja abi eest, et see reis üldse
teoks sai.

