JAAN LATTIK - 135
(22. X 1878 – 27.VI 1967)
(kirjanik, kirikuõpetaja, poliitik)
Jaan Lattik sündis Võrumaal Karula vallas talurentniku pojana. Õppis Tartus H. Treffneri
gümnaasiumis ja kroonugümnaasiumis. 1902. aastal astus Tartu Ülikooli usuteaduskonda,
mille lõpetas cand. theol. kraadiga kuus aastat hiljem.
Töötas Viljandi maakoguduse pastorina 1908 – 1944, ajuti ka kooliõpetajana. „Algas mul
kibe tööpäev. Juhata kooli, anna tunde koolis ja teeni ka veel suurt maakogudust, kust
praost ning õpetaja August Westren-Doll vana-aasta õhtul lahkus... ...Tuli mul ka
revideerida vallakoole. Viljandi maakonnas oli 16 vallakooli ja üks kihelkonnakool, mis
asus kirikumõisas. Õpetajad olid kohustatud kontrollima usuõpetust koolides. Selle kõrval
revideeriti hoolega ka eesti keelt.” /Rmt. „Viljandi kirikumõis kõneleb“, lk. 7, 8/
Jaan Lattik võttis aktiivselt osa poliitilisest elust. Ta oli Eesti Vabariigi Asutava Kogu ja I – V
Riigikogu liige, kristliku rahvaerakonna asutajaid ja juhtivaid tegelasi, haridusminister 1926 –
1927, välisminister 1928 – 1931, aastail 1939 – 1940 Eesti Vabariigi saadik Leedus. Oli Eesti
Üliõpilaste Seltsi liige.
„Mu elutöö ei piirdunud Viljandi maakoguduse õpetaja ja koolijuhataja ametiga üksi, vaid
ma liikusin kirikumõisast ja kogu Viljandist mitmel ja mitmel korral eemale ja töötasin
teistsugustel viljapõldudel ning töökohtadel, mis ei olnud otseses seoses kiriku
põllupinnaga. Kui päris selgelt välja öelda, siis aitab, kui võtta kõik too muu tegevus kokku
ühteainsasse sõnasse: poliitika. Kas hea või paha, aga nii see oli tegelikult, et Viljandi
maakoguduse õpetaja pidas lugu raskest ja ohakaterikkast poliitikamehe ametist.“ (Rmt.:
“Teekond läbi öö” I, lk. 83)
Kuni 1944. aastani pidas Lattik Kambja kihelkonnas ka talu ning tegi kaastöid
ajakirjandusväljaannetele. Tihti kasutas varjunime “Asutava Kogu liige”.
1944.a. põgenes ühe viimase põgenikelaevaga Rootsi. “ 23/24. septembri ööl 1944. a.
randus meie paat - aurulaev "Triina" 582 põgenikuga Stokholm-Lidingös. Vastuvõtt
Rootsi pinnal oli kosutav, lohutav ja võib ütelda suurepärane. Vastu hommikut viidi meid
ühte seltsimajja öökorterisse.” /Rmt.: “Teekond läbi öö” IV, lk. 17/
Jaan Lattik töötas ka välismaal elades mitmel pool pastorina, esines paljudes kohtades jutluste
ja poliitiliste kõnedega. Sooritas mitmeid reise Euroopasse ja Ameerika mandrile, kus oma
kõnedega püüdis ülal hoida eesti vaimu.
Kirjandusse tuli Lattik juba gümnasistina Kittali varjunime alla ajalehe- ja kalendrijuttudega.
Jaan Lattiku ilukirjandusliku loomingu kõige väärtuslikuma osa moodustavad tema laste- ja
noorsoojutud, õigemini memuaarilised pildid iseenese lapsepõlvekodust, selle inimestest ja
ümbrusest. Need on koondatud kogudesse „Meie noored“, „Minu kodust“ ja „Mets“. Läbi
aegade on hinnatud Lattiku lastelugude ladusust ja humoorikust, osava jutustaja ning mõnusa
humoristina on autor edasi andnud XIX sajandi lõpu lihtsat, kuid samas mitmekesist
külakeskkonda, avanud laste mõttemaailma ja eluvaateid lapse enda vaatepunktist.

Põnevaid süžeesid pakub kogu „Surnu pruut ja katkised käed”, noorsoole on ta kirjutanud
memuaarse jutukogu „Koolipoisid”. Lattiku reise kirjeldab reisiraamat „Lõunamaale”,
teoloogilisi vaateid ja pastoritööd kirjeldavad „Martin Luther” ja jutlustekogu „Elavad
söed”, riigimeheametit „Eesti Vabariigi iseseisvuse päevaks” jm kirjutised.

Eksiilis kujunes Jaan Lattiku peamiseks žanriks memuaar, ajavahemikus 1948 – 1960 avaldas
ta kaheksa köidet memuaare. Paguluses ilmusid hilisemate jutustuste ja lapsepõlvemälestuste
kogud „Räägi mulle üks jutt”, „Mõrsjapärg” ja „Talupoja laul”, mis sisaldavad ka
murdekeelset ja vaimulikku luulet. Pastoritegevust ja mälestusi täiskasvanueast kajastavad
kogud „Viljandi kirikumõis kõneleb”, „Teekond läbi öö” I–IV ja „Minu album”.
Kirjamehe mitmest mälestustekogust ilmus paguluses ka kordustrükke.

Valiku kolme lastekogu lugudest koondas Lattik paguluses raamatusse „Meie noored”, lisaks
ilmusid jutlustekogu „Tulge vee juurde” ja eluõhtul armastusromaan „Teda ei ole siin!”.
Kodu-Eestis on Lattiku loomingust valikkogu „Kui meil veel püksa ei olnud” (1998)
koostanud H. Runnel, „Loomingu Raamatukogu“ sarjas ilmus 1988. aastal mälestusteraamat
„Koolipoisid“. Lisaks on ilmunud "Viljandi kirikumõis kõneleb"(1993), "Meie vanad"
(2002) ja "Meie noored" (2009).

Oli abielus Alice Hassmanniga, peres kasvas kolm last: kaks poega ja tütar.

„Ma olin siis Peterburis Jaani koguduses ametis, kui meie teekond ühines ühiseks koduks,
mis oli Jumala heldusest meile ette nähtud Viljandi Maakoguduse kirikumõisas. Noorik
asus ka Peterburisse, aga mõne vähema kuu pärast põgenes koolera kartusel isakodusse
Tartumaale. Seal sündis ka meie esimene laps – poeg Heino Friedrich 3. augustil 1909.
aastal …
… Juunis 1910. aastal lõppes meie lahus elu ja olemine, et naine väikese lapsega
Tartumaal vanemate talus ja mina – esialgu Peterburis ning pärast Viljandi linnas, lahke
Viljandi notari Gustav Seene korteris. Leiba teenisin endale kooli juhatajana.
Vikaarõpetaja ei saanud palka.“ /Rmt.: „Minu album“, 1960, lk. 118., lk. 122/
Jaan Lattik suri Stockholmis ja maeti algselt Stockholmi Metsakalmistule. Tema 130.
sünniaastapäeval jõudsid Alice ja Jaan Lattiku säilmed Rootsist taas Eestisse. Ümbermatmine
Viljandi Vanale kalmistule toimus 1. novembril 2008, kus kõnega esines Eesti Vabariigi
President Toomas Hendrik Ilves. „Jaan Lattik oli ka minu vanavanemate hea sõber. Just
Jaan Lattik laulatas 1950. aastal mu vanemad ja ristis 1954. aastal mind. Seega olen vist
üks väheseid endisi välisministreid, kelle on ristinud endine välisminister.“/ Presidendi
kõnest/

