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Nõukogude Eesti merenduses mängis keskset rolli kalapüük kaugetel 
meredel, mistõttu on see iseseisva peatükina ka Eesti Meremuuseumi 
uues püsiekspositsioonis Paksu Margareeta suurtükitornis.

Eesti NSV kalalaevade retked ulatusid varasemast tuttavalt Põhja-
Atlandilt kaugele Lõuna-Atlandile ja lõpuks isegi Vaiksele ookeanile. 
1950. aastate keskpaiga esimeste ekspeditsioonidega alanud kaug-
püük tõusis peagi kõige mahukamaks osaks siinsest kalandusest – 
tööstuslik kalapüük kaugetel meredel moodustas 1970. aastateks ligi 
neli viiendikku kogu püügimahust ja tegevust riiklikult juhtinud Eesti 
Kalatööstuse laevastikku kuulus toona üle 70 aluse.

Tööd leidis selles hiigelorganisatsioonis tipphetkel pea 12 000 inimest, 
kellest ligi pooled olid otseselt ka meretööga seotud. Järgnevatel leh-
tedel rullubki lahti nende inimeste igapäevane meremeheelu nendel 
pikkadel püügiretkedel, vürtsitatuna vaid Nõukogude korrale omaste 
argiste absurdsustega. Toetudes tõestisündinud lugudele, heidab 
Meelis Kupitsa koomiks läbi kõverpeegli pilgu ühe vana, päevinäinud 
püügilaeva ning tema meeskonna seiklustele, olles sedasi heaks täien-
duseks muuseumi ekspositsioonile.

Head lugemist!

Mihkel Karu,
Eesti Meremuuseum

Meelis Kupits (snd 1968) on olnud pikalt seotud eelkõige lennun-
dusega, kuid tundnud eluaeg sügavat huvi ka merenduse vastu. Aastast 
1995 on ta pidanud Tallinnas lennujuhi ametit. Varem on Kupitsa sulest
ilmunud lennundusajaloo pildiraamat „Maast lahti“ (1998) ning Põhja-
naelas ja Meie Meeles avaldatud lugude kogumik (2013). Lisaks on ta 
illustreerinud lennuõpiku.



Eessõna

Kasvasin üles lugudega kaugetest maadest ja meredest. Ja need ei 

Kaluri kaugpüügilaevadel elektrikuna ja tõi neilt reisidelt peale kireva 
välismaa kraami kaasa lugusid Põhjamerest ja Atlandist, Kanaari saar-
test ja Aafrikast.

Alles hiljem, kui tolle aja kalurikolhooside kaugsõitudest sai ajalugu, 
tekkis arusaam, kui erilised olid tegelikult sellised reisid töörahva impee-
riumi üldise suletuse taustal. Paraku ei mäletata praeguseks sellest 
perioodist enam eriti palju. Reisimine on saanud tavaliseks, kalapüügiga 
tegelejaid on jäänud väheseks.

See raamat on katse kirjeldada elu tolle ajastu kalurikolhoosi püügi-
laeval. Olen üritanud lugudest, fotodest ja muudest materjalidest kokku 
panna tüüpilise kaugpüügiretke. Kuna tahtsin nende kaante vahele 
pressida seiku nii Põhjamerelt, Kesk-Atlandilt kui ka Angolast, haarab 
see pildilugu pikemat perioodi, kui ühe meeskonna pooleaastasesse 
reisi mahtus. Seetõttu on see eelkõige laeva reis kodusadamast tagasi 
kodusadamasse. Aga on ju lugu laevast tegelikult lugu sellel sõitvatest 
inimestest. Ja eks ole kotermann, kes siin lehekülgedel aeg-ajalt sõna 
võtab, ilmselt laevameeskonna ühine tegutsemisvaim. See, mis viib 
laeva kas või maailma otsa ja toob koju tagasi.

Tänan Meremuuseumi, mille arhiividest tehti mulle lahkesti kättesaa-
davaks SRT-R „Moldova“ raadiopäevikud („Ahaa, minu esimene leiva-
laev!“ ütles isa selle peale), lisaks fotosid ja jooniseid.

Olgu see raamat mütsikergitus „heeringalaeva meestele“, kes suletud 
nõukogude perioodi ajal rügasid kaugetel meredel.
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