
 

Erich Meerja 

(07.01.1931 Paasvere vald, Salutaguse küla, Uuetoa talu – 13.06.2005 Rakvere) 

1936. aastani Erich Meer.    

Erich Meerja õppis 1936 – 1946 Laekvere  ja 1946 – 1949 Rakvere I Keskkoolis, mille lõpuklassist 

lahkus tuberkuloosi tõttu. Töötas ja ravis end vaheldumisi 1955.aastani, mil lõpetas ka Väike-

Maarja Töölisnoorte Keskkooli.  1952.aastast kuni 1986. aastani töötas Väike-Maarja 

raamatukogus. Vahepeal töötas 1959 – 60 Väike-Maarja RTJs. 1964.aastal alustas õpinguid 

Viljandi Kultuurikoolis kaugõppes raamatukogunduse erialal. 1965 – 1969.a töötas Väike-Maarja 

juustutsehhis. Elas Aia tn 4. 

Väike-Maarja raamatukogus 

Kui Erich Meerja 1952.a. juunis Väike-Maarjasse tööle tuli, oli hiljuti siinsest Vao valla 

raamatukogust saanud Väike-Maarja rajooniraamatukogu, mis asus  rahvamajast ümber nimetatud 

rajooni kultuurimaja teisel korrusel. 

„Palju aastaid olin ma raamatukoguhoidja kultuuriloolises alevikus. Endist vaimu seal katsuti 

hoida, siiski rohkem kerkis ausse raha ja rikkus.“    

Tagasivaade, 1986 

 

Oma mälestustes raamatukogus töötamise ajast on Erich Meerja kirjutanud järgmist: 

Esimesed raamatukogualased teadmised õpetas endine Vao valla raamatukogu juhataja Salme 

Pajula. Sel ajal muutus senine väike raamatukogu kolme osakonnaga rajooniraamatukoguks ja 

metoodiliseks keskuseks, kuna 1950.a. moodustati Väike-Maarja rajoon. Raamatukogu hakkas 

kandma Väike-Maarja Rajooniraamatukogu nime. Seetõttu pidi ka raamatukogutöötaja kogu aeg ise 

juurde õppima ning seminaride ja praktikanädalate abil uusi töötajaid välja õpetama.  



Seminare peeti igas kuus, vahel toimus töö sektsioonides. Enamasti pidi õppima  riigiraamatukogu 

poolt koostatud loengute-õppuste konspektide kavade järgi, mida siis raamatukogu juhataja ja teised 

töötajad ette kandsid.   

Raamatukogu oli neil aegadel tähtis ideoloogiaasutus, siis tavatseti esitada talle ülepakutud 

nõudmisi. Õigete raamatute abil pidi rahvast aina kasvatama. Pidevalt ja plaanipäraselt pidid 

kasvama lugejate-laenutuste arvud, kõik pered pidid olema lugejaks värvatud. Järjekindlalt nõuti 

raamatukogus mitmesuguste ürituste korraldamist: igas kvartalis lugejate konverents, igas kuus 

kirjandusõhtu, bibliograafilised ülevaated, vestlused, ettelugemised soovitati läbi viia otse 

töökohtades – farmis, põlluveerel või ettevõttes. Iga ürituse, kvartali, kampaania, aasta ürituste 

kohta oli nõutud täpne plaan ja aruanne. Mõnel aastal oli raamatukogu aruande maht 20 masinakirja 

lehekülge! Tohutute nõudmiste kõrval oli palk lausa olematu. 

 

Vähe sain ma küll raamatuid hoida 

mõttes ja käes. 

Rohkem oli sebimist raamatu ümber, 

ikka oli (kas ka jääb?), 

tähtsaimaks näitajaks plaaninumber. 

Ikka küsiti, 

miks nii väike on hõlve ja kas loetakse igas peres 

ka põlvest põlve? 

 

Tagasivaade, 1986 

 

Nõuetekohaste tööplaanide koostamiseks-täitmiseks pakuti pidevalt metoodilist abi ja teostati 

kontrolli. Külakogudes vahetusid tihti töötajad, siis raamatufondi üleandmise juures pidi ikka 

viibima ka rajooni esindaja. Mõnigi kord tuli väljas käia näitliku agitatsiooni, isetegevuse 

ülevaatuse või isegi tuleohutse kontrollimise komisjonis. 

Rajoonikeskuses käisid jälle kontrollbrigaadid Tallinnast, kes vahel põikasid ka külakogudesse. 

Jälle kui palju pabistamist, eriti kultuuritöös ebakompetentsete asjameeste ees.  

Omamoodi nõiajaht käis nn sisult vananenud raamatute peale. Kõrgemalt poolt tulid käskkirjad 

nende kõrvaldamise kohta. Tuli riskida ja väärtkirjandus kuhugi kõrvalisse nurka ära peita. 

Kontrollijad olid agarad väärtegusid avastama, sest seda loeti ideoloogiliseks vääratamiseks.  

Uus aeg nõudis uusi tegevusi. Tavaks oli kultuuritöötajate abi  kasutada majapidamiste loendamisel, 

mis tähendas mitme nädala jooksul käimist külast külla ja perest peresse ning majapidamise 

ülevaatust.  Igapäevatöö kõrval tuli kõigil riigiasutuse töötajatel ka kolhoosipõllul käia – 



šefluskorras abistamas. Vahel saadeti  lausa paariks nädalaks sügistöödes hätta jäänud kolhoosile 

appi.  

Selline ideoloogilisele tasemele tõstetud raamatukogutöö tüütas ja väsitas pikapeale ära, seepärast 

oli enese taasleidmiseks õige mõneks ajaks tootvale tööle minna (Väike-Maarja piimatööstusesse). 

Sel ajal oligi suur kaadrivoolavus, sest inimesed väsisid ja kulusid sellisest pingestatud tööst. 

Raamatud olid odavad ja neid ka ei hoitud väga. Mõnes kohas tehti koguni näitus raamatu vahele 

unustatud asjadest.  

1972.a. reorganiseeriti Väike-Maarja lasteraamatukogu taas Väike-Maarja Raamatukogu 

lasteosakonnaks. Sel puhul tehti põhjalik inventuur ja liideti lastekogu raamatud taas üldfondiga, 

millest nad 1955.a. eraldusid. 

 

 

 

 

1973.a. lõpul Rakvere rajooni raamatukogude võrk tsentraliseeriti. Raamatukogu nimi oli nüüd  

Väike-Maarja haruraamatukogu. Kaks töötajat pidid hakkama saama kolme eraldi ruumi 

haldamisega. See tõi kaasa aga teatmeteoste ja ajakirjade lõhkumise, lõikumise ja sodimise.  

1980.a. jaanuaris kolis raamatukogu alevi veerele Tamsalu mnt. 6 kolhoosikontori ruumidesse, 

kuhu ta jäi pikkadeks aastateks. Kolhoosi kontor tuli aga kultuurimajja, et kolhoos saaks 

kultuurimajas täieõiguslikult „oma ruumides“ remonti teha. (Kultuuriasutuste remondile tol ajal 

tähelepanu ei pööratud.) 

Tamsalu mnt 6 ruumid olid raamatukogule sobimatud -  liiga kaugel aleviku servas, vähe oli 

põrandapinda. Lugejad nurisesid ja paljud loobusid raamatukogu külastamisest. Vanemad ei julenud 

lapsi nii kaugele lasta ka kiire liikluse pärast Tamsalu maanteel. Kolhoosikeskuse ehitamine võttis 

aega ja raamatukogu jäi ebasobivatesse ruumidess kümneks aastaks. 

(Mälestusi raamatukogus töötamise ajast“) 

 

Väike-Maarja raamatukogude töötajad. Mai 1958 



Erich Meerja raamatukoguhoidjana  

Erich Meerja koostatud “Võlukataloog“ teenis kaua aega kogu vabariigi lasteraamatukogusid, 

õpetades lapsi kataloogi kasutama. Raamatukogu  ümber koondus Väike-Maarja kirjandushuviline 

seltskond, siis oli tore kirjandusringi koosolekutel uusi teoseid arutada, koos teha kirjandusõhtuid, 

arutelusid, maha pidada tuliseid kirjanduslikke kohtuid. Vabal ajal armastas ta Väike-Maarja 

alevikus ja kaugemalgi jalutamas käia, tihtipeale fotoaparaadiga, millega jäädvustas Väike-Maarja 

aleviku ehitisi ja elu-olu, mis praeguseks on kõik juba ajalooks saanud.  

 

„Sa Väike-Maarja ikka püsid meeles, 

su süli helkjaid mälestusi täis... 

...Siit võrsund visa haritlaste sugu, 

kes oma rahvale nii palju andnud.“   

   

 Liivakella helin, 2001 

 

 

 

 

Erich Meerja kodu-uurimusalane töö algas juba 1950-ndate aastate lõpul, kui ta hakkas 

kodulooalast materjali koguma ja bibliografeerima. Lõpuks kogunes kodulookartoteeki juba üle 

1700 kaardi, mis oli omasuguste seas üks arvestatavamaid. Koostatud sai hulk albumeid ja lõigete 

mappe koduloolistest materjalidest. Tema tegevus Väike-Maarja koduloo jäädvustamisel oli 

tähelepanuväärne, olles samal ajal ka ise üks kultuuriloo teostajatest. Väike-Maarja muuseumi 

rajaja Eduard Leppiku järel võis Erich Meerjat pidada Väike-Maarjat kõige põhjalikumalt tundvaks 

inimeseks. Ta oli ka väga huvitav jutustaja ja ekskursioonijuht. 

Erich Meerja uute riiulite juures. Juuni 1971 



„Head tunnid, ootan teid, et jälle minna rearadu käima mõnes meistriteoses. Ah, seda sõnamõnu, 

kirkaid mõtteseoseid ja elevusest tulvil kokkupuuteid! „ 

Raamatuga, 1981 

 

Tähelepanuväärne on tema koostatud raamatukogu kroonika, mida ta pidas kuni oma töötamise 

lõpuni. See on hästi koostatud ja ülevaatlik. Seal on ta sooja sõnaga meenutanud  oma endisi 

kolleege Veera Kivisaart, Salme Pajulat, Linda Harmantsit,  Laine Mullat, Lilian Kokka jt. 

 1986.a. asus Erich Meerja Rakverre elama ja pani maha raamatukogu juhataja ameti. Mõned aastad 

töötas ta ajutiselt ka Vinni-Pajusti  raamatukogus. Pensionipõlves tegeles veel Sagadi mõisas asuva 

arhiivraamatukogu korrastamisega. 

Erich Meerja on öelnud: „Kohtumised raamatute rearadadel annavad uusi muljeid ja rikastavad 

vastastikku nii lugejaid kui ka raamatukoguhoidjaid. Raamatute kaudu õpitakse tundma inimesi 

ja inimeste kaudu raamatuid.“ 

 

 

Erich Meerja kirjanikuna 

 

Aeg andis arukust, 

ruum oli raamatuid täis. 

Luulelinnud lendlesid lähemal,  

said tunda nende tiivapuuteid. 

Mõni istus hetketi ka õlale. 

 

„Linnud-lähikondlased“ 2005 

 

 

Viiekümnendate aastate lõpust alates on Erich Meerja avaldanud ajalehtedes artikleid ja luuletusi. 

Esimest korda pääses tema luuletus trükki 1957.a. Palju tema luuletusi ongi algselt ilmunud 

perioodikas. Ta on kirjutanud mitmeid olukirjeldusi, uurinud ja publitseerinud kodu- ja 

kultuurilugu. Kui rajoonilehes „Kommunismi Koit“ilmus 1961.aastast kord kuus Väike-Maarja 

lehekülg „Kodukolle“, oli seal tihti artikkel või luuletus ka Erich Meerjalt. Hiljem, kui kirjutamine 

juba järjest paremini välja kukkus, võttis ta osa ka kirjandusvõistlustest, kirjutas kirjanduslikke 



uurimusi. Aktiivselt võttis ta osa Kalju Lepiku luulepäevadest Koerus, kus 2004.a. pälvis  laureaadi 

tiitli. Üheks põhjalikumaks uurimuseks võib pidada artiklit „Meie rajoon ilukirjanduses“, kus tuntud 

kirjanike loomingust on leitud paiku või legende-lugusid Virumaast. Näiteks Fr.R.Kreutzwaldi ja 

M.Underi kirjutised Porkuni preilist, Väike-Maarja aineid leiab Jakob Liiva näidendist „Kolmat 

aega vallavanem“ ja „Onu Anton“, Jakob Tamme inspireeris Ebavere mägi. Veel on oma loomingus 

Virumaad ja Väike-Maarjat maininud Juhan Liiv, Osvald Toomingas, Eduard Vilde, Manivald 

Kesamaa, Uno Laht, Tõnis Lehtmets, Ott Kool ja paljud teised. 

Erich Meerja luuletusi on viisistanud heliloojad G. Podelski, V. Lipand jt. 

Koos Ilmar Isopiga kahasse kirjutati estraadikuuldemäng „Rohi mitme häda vastu“, mis oli eetris 

esmakordselt 02.05.1963.a. Režii teostas Kaarel Toom, muusikaliselt kujundas Arne Oit. 

Osades esinesid tolle aja tugevaimad näitlejad Eino Baskin, Jüri Järvet, Alfred rebane, Katrin 

Välbe, Laine Mesikäpp, Karl Kalkun, Jaanus Orgulas, Tõnu Aav jt.  Seda kuuldemängu on ERR 

arhiivist võimalik ka täna kuulata. 

Järjest enam võttis ta sõna nii olmelistel teemadel  kui kirjutas oma südamevalu värssidesse.  

Erich Meerja sulest on ilmunud kuus luulekogu: 

„Tagasivaade“ 1990 

„Ilmavaatleja“ 1995 

„Mäe kutse“ 1998 

„Liivakella helin“ 2001 

„Päevaring ja tähekiir“ 2003 

„Õunapuud üle aia“ 2005 

 

                  

      Erich Meerja luulekogu „Liivakella helin“ esitlus Väike-Maarja raamatukogus, 2001. 

 



Erich Meerja loomingus on palju tundeküllaseid luuletusi Virumaast, selle kaunist loodusest, oma 

vanematest, kodukohast, sõpradest ja teistest tuntud inimestest. Tunda on ka südamevalu – poeedile 

läks hinge oigav maa, maha raiutud metsad, lagunevad tared, rohtunud õued ja vananevad 

õunapuud... Aga leiab ka kohalikku pärimust, legende. Tema luulet iseloomustab romantiline 

hingelaad, autor on talupoeg ja looduselaps, kes tundis sügavat aukartust kõige elava ees, teda 

iseloomustas ausus lugeja ja iseenda vastu. 

Erich Meerja oli rahvapoeet selle sõna otseses mõttes – kõrge hingekultuuriga aus ja elutark 

vaatleja. Ta on jätnud tugeva jälje ka Väike-Maarja kultuurilukku, teda mäletatakse... 

 

 

                         

Väike-Maarja raamatukogu avamine ja 95. juubeli konverents 2001 a.  Kõneleb Erich Meerja 


