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Osvald Tooming sündis 26. 
jaanuaril 1914. aastal Vigala 
vallas Jädivere külas metsa-
vahi perekonnas. Juba noore 
poisina ilmutas ta suurt huvi 
looduse vastu, tehes isaga 
pikki jalutuskäike metsas. 

Ülikooli kõrvalt tööle
1920. aastal tuli perekond 
elama Virumaale Väi-
ke-Maarja kihelkonda Nara-
ka (Männisalu) külla. Algha-
riduse sai Osvald esmalt 
Raeküla algkoolis, kus ta õp-
pis 1925. aastani. Seejärel 
jätkusid õpingud Väi-
ke-Maarja 6klassilises alg-
koolis. Gümnaasiumihari-
duse omandas Tooming Rak-
veres ja Tapal, kus ta tegi ka 
oma esimesed kirjandusli-
kud katsetused. 
Tartu Ülikooli astus ta soovi-
ga õppida õigusteadust. 
Kehva majandusliku seisu 
tõttu tuli noormehel kooli 
kõrvalt kohe tööle asuda. Ta 
töötas ajakirjanikuna Vaba 
Maa korrespondendina, Vi-
rumaa Teataja  toimetuse 
liikmena ning ajalehtede 
Rahva Hääl ja Sirp ja Vasar 
vastutava sekretärina. Töö 
kõrvalt tõlkis ta saksa ja ing-
lise autorite luulet ning luges 
huviga Blaise Pascali teoseid.
25. mail 1951 Osvald Too-
ming vahistati ja määrati 25 
aastaks vangi Vjatlagi. 1955. 
aasta märtsis sai ta amnestia 
ning vabanes, pöördudes ta-
gasi Virumaale ja asudes kir-
jutama.
Osvald Toominga kirjandus-
alast tegevust saab vaadelda 
kahte moodi. Ühest küljest 
oli tegemist autoriga, keda 
paelusid maalähedased tee-
mad, mets ja metsatööliste 
igapäevaelu; teisest küljest 
autoriga, kes tugevasti võit-
les valitseva ühiskondliku 
korra vastu. Suhteliselt lühi-
keste vahedega ilmusid ro-
maanid „Pruuni katku aas-
tail“, „Roheline kuld“, „Pere-
kond Kirretid“ ja palju teisi. 

Näidendid
andsid sissetuleku
Osvald Toominga loomingu 
parimaks osaks peetakse te-
ma jutustusi. Olles ise läbi 

Metsast, lauluvihikust ja kirjandusest:
Mälestusi kirjanikust ja 
tõlkjast Osvald Toomingast

lugenud tema jutus-
tustekogumiku „Lui-
gelend“, olen arvamu-
sel, et tegemist on te-
ma parima raamatu-
ga. Miks? Aga seetõttu, 
et selles raamatus on 
nii palju tabavaid loo-
duskirjeldusi ja need 
on nii oskuslikult eda-
si antud, et ikka tekib 
taas ja taas soov raa-
matut kätte võtta ja 
uuesti lugeda.
Toominga luuleloo-
ming nii tähelepanu-
väärne pole. Osalt ehk 
selle tõttu, et tõlkimi-
ne ei võimaldanud 
kirjanikul isikliku luu-
le kallal töötada. Siiski 
on teada, et Tooming 
on kirjutanud mõned 
loodusluuletused, 
tuntumad neist ehk 
„Metsavahi maja“  ja 
„Koer kuuvalgel“.
Vähem tähelepanu-
väärne pole ka Osvald 
Toominga draamaloo-
ming. Tema esiknäi-
dend „Tuled süttivad“ 
jõudis lavale Tallinnas 
Rahvaloomingu Kesk-
majas 1948. aastal. 
Järgnesid kahevaatu-
selised naljamängud 
„Kükakünka kunin-
gas“ ja „Külvikuu“
Just näidendite kirju-
tamisega sai Osvald 
Tooming tuntuks ka 
väljaspool Virumaad, 
näidendid võimalda-
sid kirjanikul veidike 
parandada oma kehva 
majanduslikku seisu. 
Kui Osvald Tooming 
21. detsembril 1950 
Eesti Nõukogude Kir-
janike Liidu piduliku 
aastapäeva koosolekul 

tervikuna iseloomustab rea-
listlik-romantiline joon ja se-
da just eelkõige tema romaa-
niloomingus. See on eriti tu-
gevalt tajutav tema viimases 
romaanis „Kaksteist aastat“, 
mis ilmus 1963. aastal ja ju-
tustas väga elavate kirjeldus-
tega ühe perekonna lugu. 
Kohati kroonikana tunduvas 
romaanis käsitletakse seda 
12 aasta vältel. Romaanile 
määrati 1964. aasta mais kir-
janduslik eripreemia.
Toominga publitsistlik kirja-
töö on, nagu arvata võibki, 
väga looduslähedane. 1975. 
aastal kirjastuselt Eesti Raa-
mat avaldatud dokumen-
taalne teos pealkirjaga „Puu-
de taga on mets“ annab väga 
elavalt edasi Toominga tä-
helpanekuid Eesti metsade 
ja selle tervise kohta.
Metsaarmastusest tingituna 
aitas Osvald Tooming kirju-
tada uued ja tänapäevase-
mad sõnad eestlaste seas nii 

armsaks saanud rahvusliku-
le laulule „Kõndis neiu möö-
da metsa“. Selle töö juures 
oli ta sunnitud laulusõnu 
mitu korda ümber kirjuta-
ma, mistõttu kirjanikust sõ-
ber Elar Kuus naljatades te-
ma kulunud välimusega lau-
luvihikut „räbalaks“ nimetas.
1966. aastal moodustas Os-
vald Tooming Eesti Loodus-
kaitse Seltsi ja oli selle aulii-
ge kuni surmani.
Osvald Tooming suri 6. juu-
nil 1992. aastal Tartus.
Maja Haljalas, kus kirjanik 
Tooming aastatel 1955-1981 
elas, on tähistatud kauni 
mälestustahvliga, mis avati 
pidulikult 26. jaanuaril 1994, 
päeval, mil kirjaniku sünnist 
möödus 80 aastat. 
Osvald Tooming on teatrila-
vastaja ja näitleja Jaan Too-
minga ning fotograafi, foto-
kunstniku ja filmilavastaja 
Peeter Toominga (1939-
1997) isa.

Tänases sarja osas tu-
leb juttu mehest, kelle 
kohta kirjanik Elar 
Kuus on väga tabavalt 
öelnud: „Ta oskas elada 
koos loodusega ja os-
kas seda kuulata.“ See 
mees oli kirjanik, tõl-
kija ja Eesti Loodus-
kaitse Seltsi asutaja Os-
vald Tooming.

Karin Hansson

üles astus, ütles ta muuhul-
gas: „Meie kirjandus vajab 
uut sisemist hingamist. See-
tõttu tahan ma avaldada teo-
seid, mis kõnetaksid meie 
lugejaid vaimses ja hingeli-
ses laadis. Tahan kirjutada 
Virumaa metsadest, loodu-
sest ja inimesest selle keskel. 
Tahan tagasi pöörduda juur-
te juurde, selle juurde, mil-
lest kõik sai alguse. Tahan ol-
la oma loomingus niivõrd 
vaba, kui kirjeldan elavalt 
kõike seda, mida mu kõrv 
kuuleb ja silm märkab, kui 
ma viibin metsas ja kuula-
tan, mida sel mulle ütelda 
on.“
Loomulikult ei meeldinud 
selline otsekohene, patrioo-
tiline ja vastukäiv mõtteaval-
dus kirjanike liidu tolleaeg-
setele liikmetele sugugi ja 
Tooming oli sunnitud veel 
samal aastal liidust välja as-
tuma.
Osvald Toominga loomingut 
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Kaupmehe - 09.12.14 Rakvere 
linnast Kaupmehe poe juurest lei-
tud kass.

Tobia - 08.12.14a.leitud Rakvere 
vallast Tobia külast isane kastree-
ritud kass,kiip puudub.

Vohnja - 04.12.14a. leitud Kadri-
na vallast Vohnjast isane sõbralik 
kass,kiip puudub.

Eleanora - Eleanora on 10 aasta-
ne emane kass, väga sõbralik, 
naudib täiel rinnal paitamist ja tä-
helepanu, ei torma ringi ja on ra-
huliku loomuga. Saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud, steriliseeritud ja kasutab ilu-
s  liivakas .

Iiris on 1 aastane emane kass 
,iseloomult on väga uudishimulik, 
meeldib uudistada, mis ja kus toi-
mub. Lemmiktegevuseks on Iiri-
sel mängimine, vahet ei ole, kas 
temaga tegeleb inimene või teine 
kiisu, ta saab ka ise ilus  hakka-
ma ja ka üksi on lõbus mööda tu-
ba ringi karata. Saab ilus  läbi 
teiste kassidega ja lastega. Saa-
nud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilus  liivakas .

Beib on 4 kuune kiisutüdruk, kes 
väga oma välimusest hooliv- pe-
seb ennast, et ilus valge rinnaesi-
ne, käpakesed ja ta võluvad sil-
mad ilus  puhtad oleks. Kasutab 
ka liivakas  nagu tõeline preili ja 
üldse armastab, et ta puur ja 
muu elamine ilus ja puhas oleks- 
mustust ja korralagedust ta ei sal-
li! Sobib inimesele kellel on piisa-
valt aega temaga tegeleda. Saa-
nud ussirohtu, vaktsineritud, ste-
riliseeritud ja mikrokiibistatud.

Semmu on umbes 7 aastane vah-
va koer. Vanuse tõ u on Semmul 
nägemisega veidi probleeme, ent 
saab kuulmise ja lõhnataju järgi 
väga häs  hakkama. Hoolimata 
vanusest meeldib Semmule väga 
mängida, joosta ja uusi asju uu-
distada, ka sobib ta lastega ning 
ka teiste loomade vastu pole üks-
kõikne. Sobib häs  maakoju, kus 
temasuuruse koera jaoks oleks 
palju ruumi kus joosta ja mängi-
da. Ei sobi linnakorterisse, sest 
vajab palju ruumi. Semmu on 
saanud kõik vajalikud vaktsineeri-
mised ning mikrokiibi.

Mamma on vahva väike emane 
nooremapoolne kutsa, kellele 
meeldib väga inimeste lähedus 
ning kes on iseloomult väga sõb-
ralik. Sobib ideaalselt toakoeraks, 
sest on kasvult lluke ja palju 
ruumi ei võta. Saanud vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi 
ning oskab puhtust pidada. 

Kleopatra on omaniku hooldeko-
dusse mineku tõ u varjupaika 
saabunud emane noorem sõbra-
lik koer.
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