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Tere. Teatan rõõmsalt, et tänu pr. Helle Solnaskile õnnestus omandada üks eestikeelne
eksemplar brošüürist Konstantin Päts ja Buraševo. Täna, 21. okt. viibisin Metsakalmistul
Konstantin Pätsi ümbermatmise päeva tähistamise tseremoonial. Hommikul teadustati sellest
ka raadios. Pilt oli niisugune- lugesin kokku 27 kõrges eas kodanikku, igaaastased osavõtjad,
järjest jääb neid (meid) vähemaks. Ei mingisugust järjepidevust ega märkigi sellest! Rääkisin
hr. Peep Pillakuga ning küsisin, kas selle brošüüri valmimise ajal ei olnud 2015. aastaks
rajatud omamoodi memoriaal K. Pätsi mälestamiseks Buraševos ning kui selle teose pealkiri
on Konstantin Päts ja Buraševo, siis vast üks piltki sealsest rajatisest oleks ikka võinud
lõpulehel olla. Peep pillaku vastus oli ühene, Eesti Välisministeerium tellis sellisel kujul...
ilma kohaliku omavalitsuse ja "rahvadiplomaatide" initsiatiivile osundamata (peale ... on minu
sõnastus, ning see lugu tuletab meelde kuidas Laar Savisaare ajaloost välja jättis).:-)
Palun, kui ikka leiate veel ühe nimetatud brošüüri, siis edastage see MTÜ Eva Studiorum
aadressile, pr. Niina Peerna nimele. Niina, kooloõpetaja, on küll rahvuselt valgevenelanna
ning Valgevene Seltsi esinaine, kuid Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamisse on ta andnud
märgatava panuse nii kultuurisidemete loomisel ning Buraševosse rajatud mälestise
rahastamisesse oma säästudest. On ju see kompleks seal Buraševos rajatud mõne lihtkodaniku
ettevõtmisel ja kohaliku võimu heatahtlikul suhtumisel. Kas Niina Peerna ei vääriks
äramärkimist??? Või vähemalt teda meeles pidada ülalnimetatud raamatuga.
Seekord siis sedasi diplomaatiast ja "rahvadiplomaatiast"
Lugupidamisega ja palun mitte võtta minu kirjutist liiga tõsiselt.
PS. Terve lugu alates 1988.- 2017.on püütud jäädvustada kodulehele konstantin-patsijalgedes.ee/ru//en/ Ei taha seal kellelegi liiga teha, kes ja mida öelnud, teinud, on talletatud ,
st. niivõrd erinevad kui on inimesed, on ka nende suhtumised ja see teebki asja huvitavamaks.
Henn Latt
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Tere. Võtan kinni sõnasabast ning lubage endale meelde tuletada, et
kirjutasite kunagi ajalehes, et võib juhtuda kui diplomaadid ja
"rahvadiplomaadid" kunagi midagi ühiselt Tveri oblastis, Burashevos ette
võtavad. See kirjutis ilmus kui hr. Hilpus kiirvisiidi Burashevosse
tegi. Vahepeal olen mina oma pensionist maksnud tunduva osa Konstantin
Pätsi sealse kunagise hauaplatsi sillutuskiviga katmise kuludest,
hauaplaadi maksumusest, selle kivile kinnitamise arvest jms. Teen seda
muidugi koostöös MTÜ Eva Studiorumiga See selleks, asi pole rahas.
Paradoks seisneb selles, et Suursaadik pidas meeles sealseid kohalikke,
minul ripuvad seinal aga Venemaalt saadud tunnustused Eesti presidendi
mälestuse jäädvustamise eest Venemaal. Palun mõistke mind õieti, asi
pole ka mitte aukirjades.
Alustasin ka Burashevo Keskkooli muuseumi ruumidesse K. Pätsile
pühendatud materjalide kogumist, esialgu kooli õppealajuhataja korjas
nad oma kabinetti riiulile, nüüd on seal koolis arvestatav kogus
asjakohast materjali. Esimene materjal oli video sellest 1988.a.
sündmusest, kui me kahe mehega Burashevos olime ning tulenmuseks oli
eesti rahvale K. Pätsi ligilähedase matmispaiga teadustamine. Peale
seda, tänu Muinsuskaitsele, toimus säilmete väljakaevamine jms.
Nüüd minu palvest. Tänavu suvel külastas Burashevot meil üks turgrupp.
Nende videost on näha et muuseumi vitriinis on raamat " Константин Пятс
и Бурашево" Palusin sellelt grupilt nende video omale, tellisin
subtiitrid eesti keeles ning panin ta YOU TUBE pealkirja all See ongi
rahvadiplomaatia. Selle video kolmandal minutil ongi kaadris mainitud
raamat. Vahepeal olen teada saanud et raamatu andis muuseumile pr.
Regina Palandi. Sellest raamatust on huvitatud ka MTÜ Eva Studiorum, pr.
Niina Peerna isikus. Temaga me oleme "rahvadiplomaatia" nimel ja
volitusel tegutsenud praktiliselt meie esimese presidendi mälestuse
jäädvustamisel, muidugi esmalt selle materiaalse osa - kivi, plaadi,
platsi jm. rajamisel, rääkimata koostööst ajaloo, kultuuri jm. alal.
Täname meie Moskva Suursaatkonda pr. Helene Tedre, Regina Palandi ja hr.
Harti Hilpuse isikus, kes on leidnid võimaluse Burashevos viibida.
Loodame, pr. Maria Belovas, et Teie kunagise lubaduse täitmiseks
"rahvadiplomaatiaga" koostööks oleks kahe eksemplari mainitud raamatu
annetamiseks- müümiseks meile, ülalmainitutele. DIGARI kaudu ei
õnnestunud leida. Seepärast, nagu ütlesid teadjamad, on tegu ilmselt
Välisministeeriumi väljaandega.
Lugupidamisega
Henn Latt
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