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ehk Semendivabriku kirkad kirjatuled
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O
n aasta 1926. Jüri 
Parijõgi hoiab käes 
oma esimest raa-
matut. “Semendi-
vabrik” on selle 
kaanele kirjutatud. 
Hilisemates trükki-
des saab teosest 

“Tsemendivabrik”. Tema esimesest trüki-
proovist Tallinna Teatajas on möödas 13 
aastat. Nüüd on ta kirjanik. Tema mängu-
paikades hakkavad kujutluses kaasas käima 
paljud lugejapõlvkonnad.

Kuidas sasis toona tuul vennaste juuk-
seid hiiemäel ning kõditas kukalt päike teel 
sadamasse seal hobusemehena töötavale 
isale kosti viima, kuidas kohises seiklusi 
pakkuv Selja jõgi ning mühas kodumets, ko-
ges Tartust saabunud kirjanduse omnibussi 
täis huvilisi, käies koos Parijõgede suguvõ-
saga mööda elust kirjandusse jõudnud pai-
ku.

Jüri Parijõe elu- ja loominguradu tutvus-
tas kirjaniku vennapojatütar Aivi Parijõgi, 
kelle kollektsioonis on olemas 90 protsenti 
Jüri Parijõe teostest ning magistritöö kan-
nab pealkirja “Jõulud Jüri Parijõe loomin-
gus”.

“Kui vabriku poolt tulla, siis ei ole meie 
küla sugugi näha – Salumägi on ees. Aga 
meie külasse paistavad küll vabriku korst-
nad üle Salumäe,” luges Aivi Parijõgi teel 
Siberi ehk Liivakülla katkendi jutust “Meie 
küla”. Ehkki sajandiga jõuab maastikus 
mõndagi muutuda, on Parijõe loomingu 
alustalad enamjaolt alles, vend Joosepi 
maad järeltulijate hoitud ja Lammasmägi 
puhkekeskuseks arendatud. Kirjaniku mä-
lestust ja teoseid hoiab au sees terve Parijõe 
suguvõsa.

Jüri Parijõe juttudes tegutsevad vennad 
on kirjanik ise ja tema vend Joosep ning sü-
damlikel lugudel  tugev tõepõhi all. Heina-
saadude vedamine jääpankadel oli igakeva-
dine töö, uljad noored mesinikud on olnud 
sumisejatest päriselt paiste nõelatud ning 
“meie Eku”, kes päästis jõkke kukkunud poi-
si, elas vanaks ja ta hauale istutati toomin-
gas.

Jüri Parijõe sünnikodu säilinud ei ole, 
ent seda tähistab kirjaniku enda istutatud 
kuusk ja 1971. aastal avatud Endel Taniloo 
kujundatud mälestuskivi. “Avamine oli mõ-
neti keeruline, sest sel ajal ei saanud rääki-
da Jüri Parijõe surma asjaoludest. Kauaaeg-
ne pedagoog ja muuseumi juhataja Tiiu Ra-

ju ütles välja, et venelased lasksid Jüri 1941. 
aastal maha. Õnneks olid kivi avamisele ko-
gunenud head inimesed ja mingeid repres-
sioone sellele keelatud väljaütlemisele ei 
järgnenud,” rääkis Aivi Parijõgi.

Väikese poisina tahtis Jüri saada mereme-
heks, hiljem 1905. aasta sündmuste ajel re-
volutsionääriks, aga leidis õige pea peda-
googikutsumuse. 18aastaselt sai Jürist Kaar-
li külakooli õpetaja, hiljem pidas ta peda-
googiametit Rakveres ja Tartus. Merearmas-
tus jäi aga laevade imetelemisest ning Kaja-
ka kõrtsis kuulatud meremeeste lugudest 
hinge eluajaks ning sellest sündisid suure-
pärased meremehejutud.

“Ema ja isa tõid meid siia lellele hoida, 
sest nad ise sõitsid kuhugi välismaale,” mee-
nutas esimesi mälestusi Virumaalt kirjaniku 
poeg Endel Parijõgi. Hiljem puhati Rutjal ja 
Jüri Parijõgi sõitis jalgrattaga, väike Endel 
pulga peal, vend Joosepi Urikivi tallu, et 
seal heinaniitmises ja muudes töödes kaasa 
lüüa. Lapse sõidutamisviis polnud seadus-
pärane ning politsei pidas nad kinni. Tun-
tud ja lugupeetud lastekirjanikule trahvi ei 
tehtud, piirduti hoiatusega, meenutas poeg.

Kirjaniku venna Joosepi poeg, kes sai 
lelle auks nime Jüri, rääkis, et kord palunud 
üks neiu tema nime kuuldes vabandust, et 
pole tema teoseid lugenud. “Vastasin, et ega 
ma pole neid kirjutanud ka,” lausus Jüri Pa-
rijõgi, kes pole küll kirjanik, aga erialalt ees-
ti filoloog.

Kirjaniku sünnipäeva ekskursioonilised 

said Kunda seltsimajas osa nii Jüri Parijõe 
loomingu kui ka fotonäitusest ning laste 
koolisaatmispeost, kus neli esimesse klassi 
minejat said kingiks Anne Luige lasteraama-
tu “Liisi talu”. “Tahtsime küll kinkida Jüri 
Parijõe raamatu, aga neid pole praegu ku-
sagilt saada. See on ka väga tore raamat,” 
sõnas Aivi Parijõgi.

“Siin on tugev kultuurijalajälg, mis pakub 
huvi laiemalt. Võime tänada kirjanikku, et 
ta võttis nõuks selle ilmapaiga peal elada ja 
käia, ja Aivit, kes kirjaniku meile lähedale 
tõi. Üks asi on lugeda kellegi elu kohta raa-
matust, teine asi, kui räägib omainimene 
ning ajalugu ja pere lugu käib sinuga kaa-
sas,” ütles omnibussiretke eestvedaja, Tartu 
linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna 
juhataja Ädu Neemre.

“Kuna praegu on koolialguse aeg, siis 
raamatukogus kavandame Jüri Parijõe jut-
tude lugemise ettelugemispäevaks. Meil on 
sajaaastase raamatute kogu puhul vana aja 
raamatukogu nurk. Parijõgi on täpselt õige 
autor seal ettelugemiseks,” ütles Lääne-Vi-
rumaa keskraamatukogu laste- ja noortekir-
janduse osakonna juhataja Reet Tomband.

Tuuliselt hiiemäelt vaadates tunduvad 
vana tsemendivabriku korstnad uute kõrval 
madalad. Ent igal õhtul süttivad vabriku aja-
voolus teisenenud tuled ja neid vaatavad 
praegused poisid. 

Ammuseid ahjude suust limpsanud tu-
lekeeli hoiab Jüri Parijõe looming igavesti 
elavana.

INNA GRÜNFELDT
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee

Kuidas on isa teid mõjutanud?
Kui mõelda neile 11 aastale, mis isaga koos 
olime, siis oli see huvitav aeg. Oli vähem lõ-
busat, rohkem tõsist, kurba ja mõtlemapa-
nevat. Mu lapsepõlv lõppes väga järsku, kui 
algas sõda ja lõppes isa elutee. Aga ükskõik 
kui vanad me oleme, lapsepõlv on kogu aeg 
meiega kaasas. Minuga on kaasas isa ja kõik 
see, mida temaga koos ette võtsime – käisi-
me koos Siberi külas heinal, suusatamas, 
 uisutamas. Käisime kunstinäitustel.

Peale tegutsemise mõjutab last lugemi-
ne. Isa kinkis raamatuid, mul olid kõik las-
teraamatud, mis Eesti ajal ilmusid. See teki-
tas suurt huvi ja kogu elu on käinud lugemi-
ne minuga koos.

Olen nende ettevõtmiste kaudu selline, 
nagu isa mind kujundas.

Missugune inimene oli Jüri Parijõ-
gi?
Ütleksin, et ta oli erakordselt hea pedagoog. 
Pedagoog mitte ainult laste kasvatamise 
suhtes koolis, vaid suurepärane õpetamise 
metoodika suhtes. Üks oluline näide on te-
ma ajalooõpikud “Möödunud ajad jutusta-
vad”, eriti esimene osa, kus ta kasutab jutus-
tamismeetodit – lugudest kujuneb ajalugu.

Ta oli heatahtlik, kuid kahtlemata väga 
nõudlik. Ta ei karistanud mind kunagi, kui-
gi põhjust oleks olnud, arvan. Tolle aja koo-
lis kasutati karistusena laste nurka panemist. 
Ühe korra on isa mind kodus pannud ahju 
ette seisma ja järele mõtlema. Ma ei mäleta, 
mis selle põhjus oli, küllap mõni vastuhak-
kamine, võib arvata. See oli ka ainus kord.

Mingeid pedagoogilisi jutuajamisi meil 
ka ei olnud. Teod, tegutsemine ja käitumi-
ne on need, mis kujundavad eeskuju kaudu. 
Isa võttis mind mitmele poole kaasa, ma nä-
gin, kuidas tema suhtles inimestega ja mis 
teda huvitas.

Kui õpetajate lapsed tunnevad end koo-
lis sageli teistmoodi või teised käituvad nen-
dega teistmoodi, siis mina pole seda kunagi 
tundnud. Nähtavasti oli isa minu-kujundus 
selline, ja küllap käitusin nõnda, et teistel ei 
tekkinud ka seda tunnet. Küllap see on kas-
vatuse kunst.

Missugune on teie suhe kirjanduse-
ga?
Arvan, et kirjandus on mind suurel määral 
kujundanud. Mulle meeldis väga lugeda. Mi-

nult on tihti küsitud, kas isa üks tuntumaid 
raamatuid “Teraspoiss” on mulle väga meel-
dinud või eeskujuks olnud. Ei. Mind vaimus-
tas kõige rohkem “Winnetou”, see oli mu 
lemmikraamat. Isa raamatud olid tavalised. 
See on loomulik, et lapsele meeldivad seik-
lusjutud. Raamatus peab olema midagi hu-
vitavat, et last köita, või mõni tegelane, kel-
le sarnane tahaks olla. “Teraspoisi” algus on 
igav, aga kui hakkab midagi juhtuma, on põ-
nev lugeda.

Paljud lastejutud on köitvamad täiskas-
vanule ja mõnedele lastele, kel pole seiklus-
tahe nii teravalt ilmnenud või on juba üle 
läinud.

Millal avastasite enda jaoks isa ju-
tud?
Umbes 14aastaselt, kui laste- ja seikluskir-
jandusega oli lõpp ja hakkas väärtkirjandus. 
Pärast seda olen isa jutte vaadanud hoopis 
teise pilguga. Lihtsalt kui head lastekirjan-
dust.

Siin tuleb välja paradoks, et hea 
lastekirjandus ei huvita last, pigem 
täiskasvanut.
Hea lastekirjandus on nii mõnigi kord täis-
kasvanu jaoks parem ja väärtuslikum kui 
lapse jaoks, sest laste jaoks on väärtuslikum 
seiklus ja põnevus.

Kui sageli olete isa jutte üle luge-
nud?
Väga tihti. Olen neid kõiki korduvalt luge-
nud. Kõige mitmepalgelisemaid 
ja köitvamaid isa raamatuid on 
“Laevapoisi päevilt” – seikluslik, 
aga samal ajal väga tõsine. Hea 
lastejutt ei tohi olla moralisee-
riv ega näpuga näitav. Seda on 
tänapäeva lastekirjanduses pal-
ju. See näitab, et last ei võeta 
tõsiselt. Last tuleb võtta tõsiselt 
nagu väikest tõsist inimest. Ära 
moraliseeri, kujunda seisuko-
had ja suhtumised tegutsemise 
kaudu.

Kuidas kirjaniku pojast, kellelt eel-
datakse filoloogikalduvusi, sai ma-
jandusinimene?
Oma hingelt olen eesti filoloog, olen õppi-
nud seda Tartu ülikoolis kaks aastat. See oli 
mu teine kõrgharidus. Lõpetanud olen TPI 
ja tegutsenud eluaeg majandusvaldkonnas, 
aga huvi oli proovida filoloogiat. Mu õde lõ-
petas eesti filoloogia. Parijõgedest on eesti 

filoloogiat õppinud mu vennapoeg ja isa ni-
mekaim Jüri. Teise venna Toomase tütred 
Aivi ja Meeli on ajakirjanikud.

Majandust õppisin sellepärast, et mind 
ei võetud Tartu ülikooli filoloogiasse vastu. 
See oli aasta 1949. Olin lõpetanud hõbeme-
daliga ja mul polnud vaja sisseastumiseksa-
meid teha, aga vastuvõtukomisjon otsustas, 
et ei kõlba. Ka rektor Koort laiutas käsi – ot-
sustajad olid teised.

Filoloogihing pole mind seganud majan-
duses edukas olemast, vastupidi. 

Kui Tartu ülikooli ei võetud, tuli minna 
mõnda teise kõrgkooli, et mitte minna sõja-
väkke. 

Majandus pole mind kunagi huvitanud, 
aga see oli ainuke koht, kus oli vakantseid 

kohti. Niimoodi saatus kujun-
dab elu, aga palju oleneb ise-
loomust. 

Muidugi teostasin ennast, 
lõpetasin kiitusega. [EP on muu 
hulgas olnud TPI majandustea-
duskonna dotsent ja töökorral-
duse labori teaduslik juhenda-
ja, EMI peakonsultant, ETV 
50osalise saatesarja “Töö ja 
palk” autor. – Toim.]

Olen palju pidanud loen-
guid majandusinimetele, olen loomu poolest 
õpetaja.

Kas olete selles asjas isasse?
Emasse ka – tema oli võimlemisõpetaja.

Kuivõrd olete kirjandusloominguga 
tegelnud?
Olen proovinud. On ka ilmunud, aga sain 
üsna ruttu aru, et talenti on vähe. Olen kir-
jutanud palju majanduse valdkonnas.

Kaks venda seisid enam kui saja aasta eest hiiemäel ning vaatasid 
Kunda tsemendivabriku salapäraselt hiilgavaid tulesid. 
“Semendivabrik” – ütleb pealkiri Jüri Parijõe esikteosel.
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KIRJANIK

• Jüri Parijõgi (2. IX 
1892 – 9. VII 1941)

• Kirjanik ja peda-
goog.

• 1910–1915 ja 1917–
1918 Kaarli valla-
kooli õpetaja, 1920–
1929 Rakvre 1. alg-
kooli õpetaja, Rak-
vere õpetajate se-
minari harjutuskooli 
õpetaja ja direktor. En
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Kirjanik Jüri Parijõe poeg majandusteadlane 
Endel Parijõgi peab isa, kelle kaotas 11aastaselt, 
oma eluväärtuste alusmüüri ladujaks, kes kasvatas 
lapsi eeskuju ja ühiste ettevõtmiste kaudu.
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RAAMATUD
Jüri Parijõe teoseid (esmatrükid):
“Tsemendivabrik” (1926)
“Laevapoisi päevilt” (1927)
“Jõulud, jõulud!” (1930)
“Jaksuküla poisid”1930 
“Suuskadel Vallastesse” (1932) 
Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalidele tuginev muinasjutukogu 
“Külaliste leib” (1933)
“Kaks reisu” (1936)
“Meie Eku” (1937)
“Teraspoiss” (1937)
“Alutaguse metsades” (1937)
“Kulbult Atlandile” (1939)
Valikkogu “Teotahtelised poisid” (1942)
“Kodumaa helinad” (1953 Kanadas Torontos ilmunud valikkogu)
“Kui isa kinkis raamatuid” (1957)
“Rein ja Anna mängivad poodi” (1958)
Valikkogu “Jutte” (1958, 1982)

Jüri Parijõe raamatuid lehitsevad kirjaniku poeg Endel Parijõgi 
(vasakul), kirjaniku venna Johannese poeg Jüri Parijõgi ning  Jo-
hannese teise poja Toomase tütar Aivi Parijõgi.  6 X ARVET MÄGI

Kirjaniku vennapojapoeg Meelis Pa-
rijõgi (paremal) arendab kodukanti.

Vennale saadetud postkaart, Rakvere vaade, 1917. a.

14
aastaselt hakkas 
poeg vaatama isa 

jutte kui head 
lastekirjandust.


