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HEA LUGEJA!
Hoiad käes tagasihoidlikku trükist, mis on pühendatud ühele silmapaistvamale ja huvitava elulooga linnapeale, kelle
sünnist möödub 2016. aastal 175 aastat. Vaieldamatult on Oscar Alexander Brackmann üks värvikamaid ja
kuulsamaid linnapäid Pärnu ajaloos üldse. Tema ametis oldud aeg oli üks pikemaid ja langes huvitavale väljakutsete
ajajärgule.
Tema pühendumine linna asjadele, diplomaadi- ja juhivõimed on eeskujuks ka tänapäeva omavalitsusjuhtidele.
Linnapea Brackmanni pärandit võime kohata igal sammul ka tänapäeval meie kodulinnas ringi liikudes – parkides,
rannarajoonis ja vanalinna tänavatel. Kui möödute Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi eest, heitkem pilk – kasvõi
hetkeks – Brackmanni skulptuur-büstile ja te kohtate pilku, mis kuulub ühele Pärnu kuulsamale mehele.

Suur tänu Pärnu linnakodaniku maja perenaisele Hilja Treubergile, kelle poolt kokku pandud trükis annab väikese
ülevaate linnapeast, keda tunneme Pärnu kuurordi, linna haljastamise, linnaruumi kaasaegsete kommunikatsioonide ja suurtööstuse arendajana.
Trükises saame veidi aimu ka Brackmanni mõtetest, rõõmudest ja probleemidest, väikese ülevaate sellest, milline
oli Brackmann tavalise inimesena. Usun, et see on hea lugemine meie linnaelanikele ja väike südamlik meenutus,
millega märkida ära linnapea 175. sünniaastapäev.

Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea
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RAHVA MEELES JA KEELEL
Iga linnajuht ja tema meeskond jätavad jälje linna arengusse, ent milline tähendus on nendel jälgedel tuleviku tarvis,
seda arutab ainult aeg. Siiani kuulsaimat Pärnu linnapead on nimetatud mitmeti: Pärnu kuurordi asutaja, Pärnu
parkide rajaja, saksa võimu eestseisja, uuendaja, korruptant, Tema Ekstsellents, Oskar Esimene…
Need ja küllap veel mõned teisedki epiteedid on vaid linnajuhi üksikute ettevõtmiste peegeldus või siis üksikute
gruppide arvamiste peegeldus sõltuvalt nende gruppide vaadetest ja erihuvidest.
O. Brackmanni isikuomadustest ja väljendusviisist igapäevase elu suhtlemistes on eestikeelses trükisõnas vähe
jälgi. Kõige enam üldistusi võib hea tahtmise korral välja lugeda talle kunagi antud hüüdnimest “Oskar Esimene“. Ta
oli tõesti esimene Oskar Pärnu linnapeade rivis ja koos oma meeskonnaga oli ta esimene ka paljudes Pärnu linnale
olulistes ettevõtmistes. Päris kindlasti oli Brackmann esimene ja ainus sakslasest linnapea, kes vaheaegadeta säilitas
tsaari-Venemaal linnapea ameti ligi neli aastakümmet.
Usutavasti oli ta ka esimene ning ainuke inimene üldse, kes nii kaua kusagil linnapea toolil on istunud. Ainuüksi
see asjaolu viitab temale kui selgepilgulisele, hea majandusliku vaistu ning perspektiivitundega linnajuhile.
Diplomaadivõimetest ja heast meeskonnatööst räägib oskus juhtida linna kindlal arengusuunal ka läbi majanduslikult
ja poliitiliselt keerukate aegade.
Kuurordi arendamise pingeline protsess, linna haljastamise suurejooneline programm, südalinna kanaliseerimine ja sügavpuurkaevude võrgu väljaarendamine, haigla, tütarlaste koolimaja, vaestemaja, linnaarhiivi,
volikogu maja ja teiste linnale vajalike hoonete ehitamine, raudtee, elektrivalguse, telefoniühenduse ja suurtööstuse
toomine linna - kõik see tegi Pärnust kunagi Vene impeeriumi ühe uuendusmeelsema linna.

Käesoleva väikese trükise eesmärk pole anda terviklikku ülevaadet Brackmanni elust ja tegevusest Pärnus, vaid
järgnevasse on kogutud noppeid tema erinevatest eluperioodidest, erinevate inimeste meenutustest, tema enda
poolt kirja pandud mälestustest, erinevate ajajärkude ajakirjandusest või muudest trükistest. Ehk annavad need pisut
aimu, kuidas linnapea ise ja tema kaasaegsed tehtut on hinnanud. Peamiselt on järgnevad nopped mõeldud
märkima suure linnaarendaja 175. sünniaastapäeva.

Hilja Treuberg
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Vaade nn ujuvsillale, mis väiksematele alustele täitis kai aset. (Foto R. Behling)

TÄHISEID ELURAJAL
1841
22. oktoobril (vkj 10. okt) sünnib Tuula kubermangus Mihhailovskojes suhkruvabriku direktori Brackmanni peres
poeg, kellele saab nimeks Oscar Alexander. Tema lapsepõlv möödub Pärnus sugulaste juures.

1861
Oscar Alexander lõpetab Pärnus kõrgema kreiskooli ning astub samal aastal Tartu Ülikooli. Alustanud
arstiteaduskonnas, läheb peatselt üle õigusteadust õppima.

1866
Olles end ühe aasta täiendanud Heidelbergis, lõpetab ülikooli kandidaadikraadiga ja saab suure akadeemilise
hõbemedali teadustöö eest. Asub tööle Ventspilsis (Miitavis) raesekretäri abina.

1867
Nimetatakse Pärnu linna ülemfoogtiks ehk kõrgemaks kohtuametnikuks.

1871
Brackmannist saab Pärnu raesekretär.

1878
Uue Vene linnaseaduse alusel valitakse Pärnus linnaduuma ehk volikogu. Senine kõrgem haldusorgan raad jääb
tegutsema seisuste kohtu ülesannetes.

1879
Brackmann valitakse Pärnu linnapeaks. Järjest tagasivalituna jääb ta sellesse ametisse ümmarguselt 38 aastaks.
Samal aastal valitakse ta ka kohtuorganina tegutseva rae etteotsa justiitsbürgermeistrina.
Pärast raudteeühenduse loomist Tallinna ja Peterburi ning Tallinna ja Riia vahel, on Pärnu sadam kaotanud oma
tähenduse ja linn oma kaubandusliku tagamaa. Madala sadama-ala tõttu väldivad suured laevad Pärnut ja kauba
firmad hakkavad lahkuma. Linnal puudub konkurentsivõimeline tööstus.

1881
Alustatakse sadama süvendamist, kaubasadamasse ehitatakse puidust kai ning sadamapiirkonda korrastatakse.
Vallikäär süvendatakse talvesadamaks, Papiniitu rajatakse laevaehitus- ja remonditehas Lennuk.

1882
Alustatakse Rannapargi rajamist looduspargina.
Selgitamaks välja vene mõju siinsetel aladel, algab kurikuulus kindral Manasseini revisjon Balti kubermangudes.
Sellele järgneb räige venestamislaine, paljud juhtivad tegelased, eelkõige kohalike sakslaste hulgast, tagandatakse
ametist. Nende hulgas on ka Riia ja Tallinna linnapead.

1889
Valmib Riia parkide direktorilt G. Kuphaldtilt tellitud Pärnu linnasüdame haljastamise projekt, mille põhjal
alustatakse endisele linna kindlustuse alale rajatud alleede ja parkidevöö ühendamist Rannapargi ja Supeluse
alleega. Eelarve kuludest nähakse ette 15% heakorra eest hoolitsemiseks.
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Linnavalitsuse survel ostab linn erakätes kiratseva supelasutuse ja võtab suvituselu korraldamine oma kätte.
Moodustatakse supelkomisjon ja palgatakse tehnilise haridusega supelinspektor. Suund võetakse ravikuurordi
arendamisele.
Munamäe kohvik

1890
Supelasutus ehitatakse põhjalikult ümber. Valmib torniga mudaravihoone, milles on varasema 6 vannitoa asemel 16
kabiini. Antakse soojavee-, muda-, raba-, männiokka ja süsihappevanne. Raha eraldamisel seab linnaduuma esialgu
kategoorilise tingimuse: vähemalt 10 aasta jooksul ei tohi teha siin mingeid juurdeehitusi. Pidevalt suurenev
külastajate arv muudab suhtumist ning järgnevatel aastatel laiendatakse supelasutust korduvalt.
Rannaparki laiendatakse muuli suunas, hoogsalt jätkub alleede istutamine.

Supelasutus enne Esimest maailmasõda
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1891
Tegevust alustab Rannasalong. Linnapea korraldusega viiakse linnakapell suveks supelranda meeleolumuusikat
mängima ja selle koosseisu täiendatakse mitme orkestrandiga Riia teatrist. Pärnu võetakse Venemaa kuurortide
nimekirja.

1892
Euroopas puhkenud kooleraepideemia kartuses ja puhta joogivee saamiseks asutakse Pärnus rajama
arteesiakaevude võrku. 1903. aastal on Pärnus juba 25 sügavpuurkaevu.

1895
Linnaduuma ja linnvalitsuse, Liivimaa kuberneri ja aadelkonna survel saadakse tsaarivalitsuselt lõpuks luba
kitsarööpmelise raudtee ehitamiseks suunal Pärnu – Mõisaküla - Valga. Ehitamise võtab ette Venemaa I Juurdeveo
Raudtee Selts.
Järjest suureneva kuurordikülastajate hulga majutamiseks kiidab linnavolikogu heaks ulatusliku suvevillade
ehitamise rannarajooni. Otsustatakse liivasest ja linnale kasutust rannaalast eraldada selleks tasuta 23 krunti
Sanitaarolude parandamiseks linnas ja maakonnas alustatakse tapamaja ehitamist Pärnusse. Ehitusplaan
tellitakse Tallinna tapamaja ehitajalt insener Jacobilt. 1898. a tuuakse tapamajja ca 9000 looma, üle 5000 nendest
osutuvad haigeteks, paljude liha kuulub hävitamisele. Pärnu linnas oli loomade pidamine sellel ajal tavaline.

1896
5. oktoobril avatakse liiklus Pärnu - Valga raudteeliinil, mis annab võimaluse jõuda raudteel sealt ka edasi kubermangu keskussesse Riiga. See raudtee teenib Pärnut 75 aastat.

1897
Luuakse raudteeühendus Pärnu - Mõisaküla - Viljandi - Tallinn.
Pärnu majanduselu on tõusuteel.

Pärnu raudteejaam. Aastakümneid sõitis rong südalinnani
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1898
Parkide ja haljasalade hooldamiseks palgatakse linnaaednik. Linnaplaanil on märgitud juba konkreetne suvevillade
ala.
Mannheimis ja Tilsitis tegutsev AG Zellstoffabrik Waldhof saab kõrgemalt poolt loa asutada Pärnus tütarettevõte
– Waldhofi tselluloosivabrik.
Pärnus on ca 12,8 tuhat elanikku.

1900
Kesklinnas hakatakse kanalisatsioonisüsteemi rajama. Aasta lõpul alustab tööd Euroopa suurim tselluloositootja
–1000 töötajaga Waldhofi vabrik. Esimese maailmasõja eel andis vabrik tööd juba ca 4000 inimesele.

1901
Rannasalongi laiendatakse uue tiiva ehitamisega, milles on kontserdi-, teatri- ja tantsusaal. Rannapargi kõlakojas
korraldatakse 4 korda nädalas suvekontserte.

1902
Nikolai tänaval valmib uus tütarlaste gümnaasiumi hoone. Linna suurim ja kaasaegseim koolihoone on varustatud
ventilatsiooni ning aurukütte süsteemidega.
Pärnu elanikkond on nimetamisväärselt kasvanud ning ulatub 16,2 tuhandeni.

Vaade piki Nikolai tänavat. Eespool on näha Eliisabeti kirik, taamal paistab Nikolai kiriku torn.
Paremat kätt esimene ehitus on Tütarlaste gümnaasium
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O. A. Brackmannile ametijuubeli puhul antud linnaduuma volinike au-aadressi kaanekujundus

10

1904
Linnavolikogu poolt tasuta eraldatud krundil valmib Issandamuutmise kirik.
Meditsiinidoktor E. F. Wietinghoff-Scheel avab supelasutuse moodsaima aparatuuriga varustatud ortopeediakabineti Euroopas. See toob Pärnu kuurorti suviti juurde arvukalt ravivajajaid.
Supelrannas eraldatakse liivavallidega naiste, meeste, perekonna ja koeraomanike rannad. Selline liigendus
jääb püsima vähemalt kaheks aastakümneks.
Linnapea Brackmanni 25. tööaasta puhul teevad linnakodanikud korjanduse ning annavad juubilarile üle 5000
rubla õigusega kasutada seda linna huvides juubilari enda äranägemise kohaselt. Linnapea suunab raha linna
algkoolide olukorra parandamiseks.
Rootsiaegsele püssirohukeldrile tehakse pealeehitus, sinna tulevad kõrvalasuvale koolile võimla ning hädavajalikud arhiiviruumid linnale. Pärnu arhiiv oli pikka aega parimate hoiutingimustega hästikorraldatud arhiiv
Liivimaal ja Eestimaal.

1906
Esimesena Vene impeeriumi linnadest vahetab Pärnu plahvatusohtliku gaasivalgustuse tänavatel välja
elektrivalgusega.

1907
Ehitatakse elektrijaam ja rajatakse veevärk.
Brackmann valitakse Liivimaa väikelinnade esindajana Venemaa III Riigiduuma liikmeks, nimetatakse
riiginõunikuks ning talle omistatakse tiitel „ekstsellents“.

1908
Äsjaasutatud Pärnu kalameeste ühendus nimega Mere- ja Kalameeste Ühisus Jahta asub vedama võitlust mere- ja
jõevee reostamise vastu Waldhofi tootmistegevuse läbi.

1910
Avatakse äsjavalminud haigla Sillutuse tänaval.

Pärnu Sillutuse tänava haigla
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1911
Kaupmees Harderi maja juurdeehitusena valmib linnaduuma ehk volikogu hoone. Maja ehitamiseks annetavad
linnaelanikud 6000 rubla, linn eraldab selleks 4000 rubla.

1912
Linnaduuma arutab Pärnu jõe- ja merevee seisukorda. Arutatakse heitveetoru ja puhastusseadmete ehitamist.
Arutelule koheseid samme ei järgne.

1913
Pärnus avatakse kaubanduskool.

1914
Algab esimene maailmasõda.

1915
Saksa sõjalaevad ilmuvad Pärnu reidile. Sadamale juurdepääsu sulgemiseks lastakse muulide vahel põhja kolm
kaaperdatud kaubalaeva. Tekib tulevahetus vene rannapatarei ja saksa laevade vahel.
20. augustil annab linna komandant Rodzjanko käsu õhkida Waldhofi vabrik, elektrijaam, õlireservuaarid,
laohooned jmt. Süütamiste käigus põleb maha ka supelasutus.
Paljude teiste baltisaksa tegelaste seas küüditatakse ebalojaalsuses süüdistatuna Siberisse ka Brackmann koos
abikaasa Johannaga.
Waldhofi varemed

1917
Pärast tsaarivõimu kukutamist naaseb Brackmann koju.

1918
Lühiajalise Saksa okupatsiooni ajal nimetatakse O. A. Brackmann jälle Pärnu bürgermeistriks, kuid tegelik võim
linnas jääb Saksa sõjaväe kätesse.
Saksa vägede lahkumise järel 1918. aasta novembris taastab oma õigused 1917. a valitud eestlastest koosnev
linnavalitsus ning sellega lõpeb Oscar Alexander Brackmanni pikk, töörohke ja kuulsusrikas linnapeakarjäär.
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10. veebruaril 1927
lahkub suur linnaarendaja igavikuteele. Austusavaldustega sängitatakse tema põrm Alevi kalmistule.
Endise linnapea kodutänav nimetatakse tema nimega. Nõukogude võimu aastatel saab tänav jälle Ringi
nimetuse.
Pärast iseseisvuse taastamist Eestis asetati tema kalmule mälestusplaat.
1991. aastal püstitati muinsuskaitsjate eestvõttel ja baltisakslaste toel südalinna tema skulptuurbüst, kujur Mati
Karmin.

O. A. Brackmanni hauaplats Pärnu Alevi kalmistul
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MÄLUPILTE JA MÕTISKLUSI
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KOHTUMINE SÕJAGA
Krimmi sõja ajal (1853–1856) blokeerisid Suurbritannia ja Prantsusmaa sõjalaevad Venemaa läänerannikut. Ühel
1855. aasta päeval seisis inglaste laev ka Pärnu all. Pärnut julgestas sellel korral väike kasakatest ja baškiiridest
koosnev ratsaüksus, mis laeva ilmudes pikema jututa kappas Sindi suunas. Kaldale jäi murelik raehärra Christian
Joachim Schmidt, käe kõrval paariteistkümne-aastane nooruk nimega Oscar Alexander.
Just siis, kui linna esindaja oli inglise ohvitseridele kinnitamas, et linnas Vene sõjajõudusid pole, kihutas väike
grupp vibude ja nooltega relvastatud baškiire piki randa omadele järele. Hetkega lasti laeval kahuritorud alla ning
suunati linna peale. Jäi ainult mürsku oodata…
Kuna baškiiridele kedagi ei järgnenud, õnnestus head inglise keelt valdaval raehärral pinge maha võtta ning
pooled leppisid kokku, et laevalt tullakse küll maale, kuid ainult kohalikest kauplustest provianti ostma, raehärra aga
tuleb laevale, et kapteniga tass kohvi juua. Nii ka tehti.
Järgmisel päeval sai tuntud kauba- ja raehärra laevalt saadetise – need olid tema enda laevale unustatud kalossid.
Nii on selle seiga oma mälestustesse kirja pannud tulevane Pärnu linnapea ja kõnealuse raehärra tütre Johannaga
abiellunud Oscar Alexander Brackmann.
See Brackmanni esimene kohtumine sõjaga Pärnu pinnal oli nagu ennustus eelseisvast eluvõitlusest, mis tõi talle
kaasa mitu pärissõda, palju poliitilisi ja majanduslikke kriise ning nende taustal muidugi lakkamatut võitlust oma
eesmärkide teostamise nimel.

Pärnu 19. sajandi keskpaiku. L. Höflingeri lito
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HURMAV TUHKATRIINU LÄÄNEMERE KALDAL
Pärnu kuurordi 100. aastapäeva puhul väljaantud koguteoses kannab supelinspektor Eduard Illermaa kirjutis
pealkirja „Pärnu kuurort – linna suurim ettevõte“. Asudes kunagi majanduslikus mõõnaseisus olevat linna jalule
upitama, nägi värske linnapea Brackmann kohe ühe majandusliku hoovana kuurordi väljaarendamist.
Sada aastat hiljem kirjutatakse kõnealuses albumis mineviku kohta:
Vaevalt 10 aasta jooksul jõudis linnavalitsus Pärnu muuta külastatavaks kuurordiks. Maja- ja korteriomanikud,
nähes, millist tulu toob neile suvitajate juurdekasv, hakkasid korraldama oma kortereid ning suvitusrajooni
kerkis lühikese aja jooksul hulk ajakohaseid suvilaid ning pansione. Promenaadi tänava ja velodroomi ümbrusse
tekkis terve suvilate rajoon. […]
Kuurordi- ja tervishoiukomisjonid valvasid suurima hoolega suvitajatele üüritavate korterite järele, esitades
karme puhtusenõudeid. Suvitusrajooni majaomanikelt nõuti tänavate, hoovide ja aedade korrashoidu. Suurt
rõhku pandi ka hea joogivee muretsemisele. Peterburist kutsuti kohale puurkaevumeister, kes ehitas uue kaevu
supelasutuse juurde, kust soovitati ka pansionaatidel tuua vett toiduvalmistamiseks. […]
Kuurordi arengule aitas suuresti kaasa raudtee avamine 6. oktoobril 1896. aastal ja iganädaline laevaühendus
Riiga. Suvitajad näivad lahkuvat kõige paremate muljetega, sest korduvalt ilmub ajalehis kiitvaid kirjutusi Pärnu
kohta. Eriti toonitatakse elu odavust ja kohalike elanike külalislahkust. 1895. a leidus ühes Moskva ajalehes pikk
kirjeldus Pärnu kohta ühelt kõrgemalt ametnikult, kes veetnud siin oma suvepuhkuse. Ta nimetab Pärnut
hurmavaks Tuhkatriinuks Läänemere rannikul.

Kuurortlinn Pärnu 20. sajandi algul
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KOHTUMINE LINNAPEA KABINETIS
Kirjasõnas on vähe leida jälgi iseloomustamaks O. A. Brackmanni igapäevases suhtlemises inimestega. Üks
vahetuid muljeid legendaarsest Pärnu linnapeast on toodud Dorpater Zeitungi 1932. aasta juulinumbris. See
pärineb meditsiinidoktor E. F. Wietinghoff – Scheelilt ja kirjeldab tema esmakohtumist Brackmanniga
läbirääkimiseks ortopeediakabineti avamise üle. Küsinud härra linnapea järgi, juhatati ta tuppa, kus eraldi laudade
taga istusid kaks vanahärrat, kellest vanemana näiva arvas ta linnapea Brackmanni olevat.
Edasi meenutab ta järgmist:
Kui ma astusin laua juurde ja ennast esitlesin, tõusis üles keskmisest pikema kasvuga halli habeme ja tarkade
silmadega väga vanana tunduv härra, kes oma lihtsa sõbralikkuse ja samas piirihoidva tagasihoidlikkusega kohe
usaldusväärselt mõjus ning kelle ladus, asjalik ja täpne kõneviis viitas kaalukale isikule. Alustuseks mainisin, et
ma üliõpilasena isiklikult tundsin ühte tema nimega kaasvõitlejat, mille peale vanahärra silmnähtava rõõmuga
kinnitas, et see pidi olema tema adopteeritud poeg, kes pärast lühikest õpiaega Tartus lõpetas Peterburis
idakeelte stuudiumi, oli mõnda aega diplomaatilises teenistuses ning bokserite ülestõusu ajal oli nende poolt
Pekingis pantvangiks võetud…

Tutvumisele järgnenud läbirääkimiste tulemusena avati 1904. aastal Pärnu supelasutuses üks tollase Euroopa
kaasaegseima aparatuuriga varustatud ortopeediakabinette, mis aitas oluliselt Pärnu kuurordi vastu huvi tõsta.

Pirnipuu raekoja seina ääres.
Legendi kohaselt võrsus see linnapea Brackmanni
poetatud seemnest. Puu varjab majanurka,
milles asus kunagi linnapea töökabinet
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TÕUSUJOONEL
Kui Oskar Alexander Brackmann linnatüürile asus, oli Pärnu majanduselus märgata juba tõsise kriisi märke. Pärnu
majanduselu peamine tuiksoon - sadam - oli oma tähenduse kaotanud.
Kui aastaid tagasi ületas eksport - import Pärnu sadama kaudu kahekordselt Tallinna sadama näitajaid, siis
nüüdseks oli olukord vastupidine: raudteeühenduse loomine Tallinna ja Peterburi ning Tallinna ja Riia vahel viis
kaubavood kauges kaares Pärnust mööda.
Linnamajanduse kiireks jalule aitamiseks nägid Brackmanni meeskond ja selle toetajad peamiste hoobadena
raudteeühenduse loomist suurte magistraalidega, supelasutuse laiendamist ja kaasajastamist ning elujõulise
tööstusettevõtte rajamist linna, mis kindlustaks inimestele leiva lauale. Viivitamatult asuti nende eesmärkide nimel
ka tööle.
1896. aastaks oli raudteeühendus loodud, supelala korraldati ümber ja juba 1891. aastal oli Pärnu Venemaa
kuurortide ametlikus nimekirjas, 1900. aasta lõpul aga alustas Pärnus tööd Euroopa suurim tselluloositootja Waldhofi vabrik.

Waldhofi võlud …
Vabriku mastaabid, võimsus ja arengupotentsiaal olid Pärnu taolises väikelinnas otse ennekuulmatud: 44 aurukatelt
üldvõimsusega 6000 HJ hoidsid töös tootmiskolossi, mis andis 16 tuhat puuda toodangut ööpäevas, tarvitas 4000
ämbrit vett minutis ja andis oma esimesel tegutsemisaastal tööd 1000 inimesele.

Waldhofi vabrik
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Enne Esimest maailmasõda aga maksis vabrik palka ümmarguselt 4000 inimesele, nende hulgas olid ka raielankidel
töötajad. Kui vabrik alustas põhikapitaliga 3 miljonit rubla, siis 1908. aastaks oli see kasvanud 10 miljonile. Vabriku
laialdasel territooriumil rajati tootmiskeskuse, ladude jt punktide vahele 15 versta raudteed ning metsamaterjali
mahalaadimiseks oma sadam.
Peatselt hakkas kõlama kriitika vabriku tootmisprotsessist tulenevate tervistkahjustavate tegurite ning vee ja õhu
saastamise aadressil. See kriitika sai kiiresti relvaks ka Brackmanni poliitiliste oponentide käes.
Siiski oleks ebaõiglane vaikida maha vabriku hoolt töölistele rahuldavate olmetingimuste loomisel: suur söökla
andis päevas soodsa hinnaga sooja lõuna- ja õhtusööki umbes 1500-le inimesele, tasuta oli kasutada 40
duššikohaga saun, üksikutel väljaspool linna elavatel inimestel oli kasutada 100 voodiga tasuta ööbimispaik, mille
köögis oli 24 keedukohta.
Enne vabriku hävimist alustati töölisasula väljaehitamist 800-le töölisperekonnale.

… ja Waldhofi valud
Waldhofi vabrik tõi uue hoovuse linna, elavdas majanduselu, andis hoogu sadamale ja raudteele, tõi juurde elanikke
ja pakkus linlastele päris kena teenistust.
1902. aastal alustab üks ajakirja „Linda“ number Waldhofi kirjeldamist lausega „Suur hulk inimesi leiab
teenistust ja palka ei saa põlata…“, kuid loeb samas üles kaasnevad probleemid: tootmise jääkveed reostavad jõge ja
lahte, kalavarud vähenevad, vabriku korstnatest tõusev suits laiub sageli linna ja supelranna kohale, töökeskkond
vabrikus eneses on inimeste tervist kahjustav.
Probleeme arutatakse küll linnaduumas, küll vabrikus, ent kuni vabriku dramaatilise õhkimiseni 20. augustil
1915 linna komandandi Rodzjanko käsul, tehnilisi lahendusi nendele ei leitudki.
Nii lõikas Esimene maailmasõda läbi Gordiuse sõlme, mis sidus Waldhofi vabriku Pärnu linnaga. Vabrikut jäid
meenutama varemed ja mõned „jätkulahingud“ riisujate vahel, kes käisid varemete vahel nn soomust tegemas.

O. Brackmann Waldhofist
… Aga minu pooldajate kõrval oli eesti seltskonnas loomulikult ka hulk rahulolematuid, ajakirjanduse poolt
ülesässitatuid. Rünnakud, mille viimased suunasid linnavalitsuse vastu, puudutasid vähem viimase tegevust
kommunaalalal, kui Waldhofi tselluloosivabrikut, mille halduskogusse ma kuulusin. See eeskujuliku saksa
juhtimise all seisev saksa ettevõte oli juba varsti pärast rajamist eesti kohaliku ajakirjanduse erakordse
vaenulikkuse objektiks.
Veendunud, et vaid tööstusliku elu areng linnale heaolu ja tema töörahvale pideva töö suudab kindlustada,
tervitas linnavalitsus suurima rahuloluga Mannheimer Gesellschafti otsust rajada oma Läänemere
provintsifiliaal Pärnus. Seeläbi kõrvaldati lõplikult ähvardav konkurents Võnnu poolt, kust mannheimlased
väga meelitavaid pakkumisi said. Vabrik ehitati siinjuures kui hiilgav näide sellest, mida kapital ja tehniline
kogemus ühekoos tegutsedes suudavad saavutada. […]
Lühidalt – vabrik rajati nii suurejooneline, nagu meie linn seda oma müüride vahel polnud näinud ja ka kõige
suuremate lootuste korral seda oodata ei osanud. […]
Sõjakäik, mille kohalik eesti ajakirjandus vabriku vastu avas, tõi minule isiklikult kaasa kohtuprotsessi minu ja
linnavalitsuse vastu suunatud laimu asjas. Eesti ajalehe kohalik toimetaja sai hakkama sellega et kinnitas nagu
oleks tselluloosivabrik andnud mulle altkäemaksu ja nagu oleksin ma maha müünud ja reetnud linna huvid. Ma
suutsin tõestada, et mulle kui vabriku haldusnõukogu liikmele põhikirja kohaselt makstud summad täielikult
linna kassasse maksin ja avalikel eesmärkidel, peamiselt linna ehitustel rakendasin…
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Waldhofi vabriku ametlik pöördumine linnapea poole vigastatud ja ravi vajava töölise asjas

20

EESTLASED JA LINNAVALITSUS
Kõige kibedamaid kriitikanooli pälvis O. A. Brackmanni juhitud linnavalitsus suurte muudatuste eelõhtul, kui
mitmetes valdkondades võttis järjest enam hoogu võimuvõitlus sakslaste ja eestlaste vahel. Viimased ootasid sobivat
hetke ohjade haaramiseks Pärnu haldusjuhtimises.
Valgas valiti eestlane linnapeaks juba 1901. aastal, Tallinnas tõrjuti sakslased juhtimiselt 1904. aastal, Haapsalus
1909. Pärnus said eestlased 1913. aastal küll volikogus ülekaalu, kuid linnavalitsuses püsisid ohjad kindlalt sakslaste
kätes. See kutsus esile üha teravamaid rünnakuid sakslaste võimukantsile, seda eriti eesti ajakirjanduses.
Võitlus haldusvõimu ümber kutsus mõnigi kord objektiivsete hinnangute kõrval esile ka poliitilistest ajenditest
lähtuvat kriitikat. Siiski on ka ründav ajakirjandus sunnitud vahel möönma, et Pärnu sakslastest linnavalitsuse
tegevuses on mõndagi positiivset leida.
Päevalehe eralisa Kodu kirjeldab ühes 1912. aasta numbris 20. sajandi alguse Pärnu nägu:
[…] Kesklinna sõna tõsises mõttes Pärnul ei ole: siin tsentrumis (raudteejaama ümbruses, Rüütli uulits jne) on
linna üksikud osad ja alevid kitsaste ribade kaudu seotud: Riia alev, Mereküla, Ülejõe, Vana-Pärnu, Rääma. Mitte
kaugel linnast paistab Rotiküla (Raeküla). Linna lähem ümbrus ei ole rahvarikas. […]
Alevitega kokku loetakse Pärnu linna elanikke 25 000 peale. Arvuliselt on eestlased loomulikult rõhuvas
enamuses ja kasvab linn (kuigi just mitte iseäranis kiirelt) just Eesti olluse poolest. Selle peale vaatamata, et
Pärnu Eesti seltskond oma ettevõtete ja tööagarusega tuttavaks on saanud, seisab linnavalitsus ja sellega
ühenduses sammuv kulturaline ülevõim alles sakslaste käes. Selle ülevõimu pärast on Eesti seltskond juba kaks
„verist“ lahingut löönud, kuid tagajärgedeta. *
Lüüasaamiste sisemiste põhjuste juurde minna puudub siin võimalus; nimetame sellepärast enam olulisi. Kõige
pealt on Saksa ollus Pärnus võrdlemisi rohke, iseäranis kui kadakasaksalisi reproduktsionisid, mida
aastakümnete kaupa „ümber töötatud“ kaasa arvata. Teiseks peab Pärnu Saksa linnavalitsuse kohta tähendama,
et ta oma paljude pattude peale vaatamata ikkagi üks teguvõimulisematest ja kulturalisematest kodumaal on
olnud ja ta oma seisukoha kindlustamiseks äärmisi abinõusid ei tarvita…

* Vihjatud on eestlaste ja sakslaste vastasseisule duumavalimistel (H. T.)
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KATKEID LINNAPEA MEENUTUSTEST
Suurtest muredest ja kurbadest tundidest mind loomulikult ei säästetud. Aleksander II ajal alanud slavofiilide poolt
arendatud venestamispüüded puudutasid ka mind valusalt. Soe kevadõhk, mis Aleksander II valitsema asumisega
Nikolai-aegsel talvealal uue elu tärgata lasi, pidi Aleksander III ajal külmade ida stepituulte ees taganema. Tarvitses
vaid seda autokraatlikku kolossi, muutumatu kangekaelsuse, brutaalse jõu ja keskmisest madalama intelligentsi
kehastust näha, et mõista ohtu, mis ähvardas selle isiku poolt kõiki, kes tema pahameele äratasid. […]
Hoolimata tõusvast ebasõbralikust hoiakust saksa valitsuse vastu (s.o. linnavalitsuse – H.T.) niihästi bürokraatias kui
ka eesti rahvuslikult meelestatud ringkondades, õnnestus mul korduvalt vahetunud kuberneridega säilitada head
tegusad sidemed. […]
Pidevalt ja kõiki valimisvõitlusi üle elades olin ma umbes 50 aastat linna teenistuses, Minu kaaskodanikud jäid mulle
truuks ka sellel raskel ajal, kui läheneva revolutsiooni vood end tuntavaks tegid, ja mina omalt poolt jäin linnale
vääriliselt truuks ja asetasin tema huvid kõrgemale oma huvidest.

O. Brackmanni mälestused tõlkis eesti keelde Liina Sooväli

Endise püssirohukeldri ümberehitamisega sai tütarlaste kool võimla ja linn hädavajalikud arhiiviruumid.
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JOHAN KÕPP BRACKMANNIST
Tartu Ülikooli rektor ja Eesti luterliku kiriku piiskop Johan Kõpp oli 20. sajandi silmapaistvamaid hariduse- ja
kirikutegelasi sõjaeelses Eestis.
Oma vaimuliku prooviaasta tegi ta läbi Pärnus Eliisabeti koguduse juures ning selle järel andis mõni aeg eesti
keele ja usuõpetuse tunde siinsetes gümnaasiumides.
Poliitilise pagulasena Rootsis elades andis ta välja neljaköitelise mälestuste kogumiku, milles kirjeldab ka inimesi
ja olusid Pärnus aastatel 1907–1909. Siin toodud mälestuskild puudutab 1909. aastal avatud Pärnu esimese eesti
raamatukogu saamislugu.

Johan Kõpp:
Pärnu linnavalitsuses (või volikogus) tuli päevakorda avaliku eesti raamatukogu asutamise küsimus. Linnapea
Oskar Brackmann kutsus mind ettevalmistustööst osa võtma. [….]
Mõnes suuremas asjas, eriti majanduslikus, tuli minul otse linnapeaga või härra Kleiniga ühendusse astuda.
Brackmann oli Pärnus kõrgesti hinnatud linnapea niihästi sakslaste kui eestlaste poolt. Tema tegevus eriti linna
ilu ja puhtuse eest hoolitsemisel, näiteks parkide ja muu näol, oli silmapaistev.
Raamatukogu ellukutsumisega ühenduses temaga lähemalt kokku puutudes võisin konstateerida tema
võrdlemisi vaba ja avarat vaadet mõnegi küsimuse arutamisel ja lahendamisel, eriti just majanduslikus osas.
Muuseas mainin, et minu poolt koostatud raamatute nimestik, millesse võtsin raamatuid niihästi vanemast kui
uuemast kirjandusest, aga peamiselt just uuemast niipalju kui eelarve lubas, oli nähtavasti antud kellelegi
läbivaatamiseks või heakskiitmiseks. See tsensor oli mõne uuema raamatu maha kustutanud. Kui selle üle
rääkisin linnapeaga, seletades ja iseloomustades mainitud raamatute ilmet ja laadi, nõustus viimane õige varsti
minu seisukohaga ja raamatud jäid nimestikku.

Johan Kõpp. „Mälestuste radadel“
III Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1969

Johan Kõpp
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LINNAPEA BRACKMANN
JA METSAVAHI POEG MIHKEL
18-lapselisest Reiu metsavahi Lüdigi perest pärit väikese Mihkli absoluutset muusikalist kuulmist pani tähele Niidu
õllevabriku omanik F. Jakob. Ta võttis poisikese oma perekonda, koolitas teda ja pani Pärnus muusikat õppima. Siis
sattus Jakob ise majanduslikesse raskustesse ning tema eestvõttel moodustas Pärnu saksa seltskond andeka eesti
poisi toetamise komitee, mille etteotsa asus linnapea Brackmann.
Kui õppimisvõimalused Pärnus ammendusid, unistas noor Lüdig Moskva Konservatooriumist, komitee aga
otsustas, et maapoisile jätkub köstrikoolistki. Ainsana toetas poisi taotlusi linnapea Brackmann. Ta teatas, et kui
nooruk ise jõudu leiab õppimise kõrval endale ülalpidamist teenida, siis komiteest sõltumata toetab ta vajadusel
Lüdigit isiklikult õppimise kestel 100 rublaga aastas. See otsustas toetusraha säilimise.
Ent ilmekamalt kui miski muu iseloomustab Brackmanni eetilisi vaateid ja suhtumist eestlastesse üks hilisem
sama teemaga seotud seik. Tollase Endla seltsi rahvuslikud ettevõtmised ei meeldinud suurele osale mõjukast saksa
seltskonnast. Kui Lüdigit kord paluti seltsi peoõhtul esineda, lõi viimane oma toetusraha pärast kartma. Selle
murega läks noormees Brackmanni juurde. Linnapea inimväärikust rõhutav vastus teeb talle au veel igavikuväravate taha.

Mihkel Lüdig:
Brackmann ütles, et olen iseseisev isik, kes omal riisikol kõrgemasse kooli läks. See väike toetus, mis ma saan, ei
siduvat mind kellegagi. Veel ütles Brackmann, et ma ju eestlane olen ja kriipsutas alla, et „ein Lump ist der, der
seine Nation verleugnet“ -- See on lurjus, kes oma rahvuse maha salgab.

Raamatust M. Lüdig „Mälestused“ (1969)

Mihkel Lüdig
Helilooja, dirigent ja organist
Tallinna Kõrgema Muusikakooli esimene direktor
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MEENUTAB METSAVAHT NIIDU ANTS
Ants Niidu (1906–1997) oli kunagine tuntud Pärnu pillimees ja orkestrijuht, töötas mõnda aega linnavalitsuses
kantseleiametnikuna, edasi juba pikka aega Niidu metsavahina.

Ants Niidu:
11-aastase poisikesena olin Endla teatrimaja juures, kui iseseisvust välja kuulutati. Mäletan, et rahvast oli
ümberringi palju, mäletan ka lippu ning Kuusnerit kõnelemas. Muid üksikasju praegu kahjuks enam ei meenu.
Aga Brackmanni mäletan päris hästi hilisemast ajast. Ta käis rannas oma kätega puid istutamas. Sellest rääkisid
inimesed veel aastaid hiljem. Selgemini tuleb ta mulle silme ette pensionipõlve ajast. Hommikuti jalutas endine
linnapea parkides, korjas kokku murdunud oksakesi ja muud prahti. Koju jõudes olid ta taskud tavaliselt risu
täis.
Linnarahvas suhtus temasse suure lugupidamisega. Brackmanni ajal rajatigi Niidu park, millest mina hiljem oma
nime sain. Kogu linn tundis mind kui pillimeest ja teadis ka, et ma Niidus metsavahiametit pean. Sellest hakatigi
mind lühidalt Niidu Antsuks hüüdma. Eks ma siis suure võõrnimede muutmise käigus eestitasingi oma nime
Jürgens Niiduks. Pean ütlema, et ammustest aegadest oli metsavahil suuri soodustusi: prii korter, prii küte, prii
aiamaa ja laste abiraha.
Väike abiraha lisandus ka põhipalgale. Teenisin rohkem kui metsaülem! Brackmanni ajal hakkasid niisuguseid
soodustusi saama ka assenisaatorid ehk mustusevedajad. Nemad pidid küll enne natuke aega streikima.

Autori jutuajamine A. Niiduga leidis aset
26. veebruaril 1996 meenutaja kodus

Ants Niidu
Pillimees ja kauane Niidu metsavaht
oma üheksakümnendal sünnipäeval

25

MINU ELU
Helde saatus paigutas minu olemasolu meie ajaloo ühte eriti sündmuste-rikkasse lõiku. Ainuüksi milliseid suuri,
rahvaste elu võimsalt mõjutanud sõdu ja revolutsioone ma üle elasin! […]
Aleksander II all algas uus aeg täis edasiminekut ja elu. See tõi ka mulle rea erakordselt õnnelikke aastaid. 1868.
aastal asusin raeliikmena Pärnu linna teenistusse. Jäin sinna alates 1879. aastast ka juhtival kohal, kuni suur
maailmarevolutsioon 1917. a ka minu troonilt tõukas.
1879. aastal tühistati siin aastasadu kehtinud linna- ja kodanike põhiseadus. Mina pidin selle viimase
justiitsbürgermeistrina matma ja esimese Vene linnade määrustiku alusel valitud linnapeana uue põhiseadusega
alustama. Kuna Liivimaalt esitatud erinevad reformi-projektid jäid valitsuse poolt tähelepanuta, oli tegemist vene
seadusega, mis väheste ebaoluliste muudatustega ka Läänemere provintsidele laiendati. Meile jäi ülesanne säilitada
järjepidevus, mõttekalt ühendada ennast õigustanud vana uuega, hoiduda sellest, et side, mis kodanikkonda üheks
linna elu mõjutavaks organiks ühendas, mitte väga ei lõdveneks uute, valitsemisest mitte osa võtnud rahvakihtide
juurdetulekuga. […]
Üle kogu Venemaa puhus pärast Nikolai (Nikolai I – H. T.) luupainaja kokkuvarisemist värske, edasiviiv tuul, mis ka
vanal Liivimaal pikaajalise stagneerunud ja suitsuse õhu puhastas ja värskendas. Seda oli ka Pärnus tunda ja ma ei
suuda olla küllalt tänulik, et minu saatus mind just sellel silmapilgul sellele kohale ja tegevuse juurde kutsus, mis
minu jõududele ja annetele rohkem vastas kui ükski teine…

Oscar Alexander Brackmann
1991. aastal legendaarsele linnapeale Pärnu südalinna püstitatud mälestusmärk. Skulptor Mati Karmin
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11. VEEBRUAR 1927
Vaba Maa Pärnu väljaanne annab teada, et eile, so 10. veebruaril kell 10.30 suri külmetuse tagajärjel saadud
kopsulimastuse haigusse“ Oskar Brackmann.
12. veebruari ajaleht teatab, et Brackmanni matus on homme, so 13. veebruaril kell 3 pärastlõunal. Ühtlasi
paluvad omaksed lahkunu soovi kohaselt matustel tagasihoidlikku kaastunnet, so kõnesid mitte pidada.
14. veebruari ajaleht annab pealkirja all „Vaikne leinaavaldus endisele linnapeale“ lühikese ülevaate Brackmanni
matustest. Kirjeldusest selgub, et lahkunu ärasaatmine kodumaja juurest toimus suure rahvahulga osavõtul ning
raekojal ja linna majadel olid lipud pooles vardas.
Lehes seisab:
Juba kell 2 hakkas rahvas kogunema leinamaja juurde. Kella 3-ks olid kohal pea terve siinne saksa seltskond,
ametlikud ja seltside esindajad ning tuletõrjujad. Peale vaimuliku talituse leinamajas hakkas matuserong
liikuma kella 4 paiku. Ees umbes 20 pärga, kõrval tuletõrjujad tõrvikutega, mängis tuletõrje orkester. Rahvast oli
tänavatel murruna. Surnuaiale jõuti umbes kell 5, kus kadunu võeti vastu lauluga koori poolt. Pärast lühikest
matusetalitust ülemõpetaja Kentmanni poolt, asuti pärgade panemisele.
Esimese pärja pani O. Kask linnavalitsuse ja linna poolt, teise volikogu juhataja J. Kurg. Edasi tulid organisatsioonide esindajad…

Maja, kus elas linnapea O. A. Brackmann
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Pärnu avaldas siirast lugupidamist endise sakslasest linnapea mälestusele. See oli tunnistuseks, et O. Brackmanni
isik ja tema tegevus linna huvides seisid kõrgema poliitilistest kirgedest ja rahvuslikest eelarvamustest. Tema teenete
tunnistuseks oli seegi, et endise linnapea kodutänav nimetati tema nimega.
Täna seisab linna südames 1991. aastal skulptor M. Karmini loodud portreebüst.

Oskar Brackmann:
Mis puudutab minu isiklikku suhet oma eesti kaaskodanikega, siis oli see üldiselt hea. Veel nüüd, kus ma
„sealpool head ja kurja“ kellelegi enam kasulik ega kahjustav ei saa olla, kõnetavad mind jalutuskäikudel paljud
vanemad eestlased, küsivad osavõtlikult minu tervise kohta ja vestlevad minuga ühest ning teisest.

1993. aastal asetasid linnapea
Rein Kask ja volikogu esimees Märt Mere
linna poolt eestikeelse mälestustahvli
O. A. Brackmanni kalmule
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