Korporatsiooni koht 20. sajandi lõpu
tarbimisühiskonnas

•Violett ja must
ja valge
... on korp! Vlronla austust väärivad
värvid, mille alia kuuluvate m eeste
tegevus juhindub m eie lipukirjast:
"Ühisus, kindlus, ausus".
Need on mõisted, mis olid oluli
sed eesti m ehele korp! Vlronla asu
tamisel sajandivahetusel ning on
veelgi tähtsam ad tä n a , mil Ikka
veel jätkub juunitragöödiast alguse
saanud eesti rahva kõlbeline alla
käik.
Nüüd p ea v a d rahvale jälle toeks
olem a aatelised eestt noored m e
hed eesotsas kõrge vaim susega
meesüllõpilaste-eesttasfega.
Seep ärast on loomulik, e t ta a s 
tub üliõpilasorganisatsioonide te 
gevus sotsiaalse tellimusena.
Seep ärast on arusaadav, e t
täies elujõus on jälle korp! Vlronla
kodus ning Intensiivistunud koondis
te tegevus välismaal.
Seep ärast on Iseenesest mõiste
tav, e t korpi Vlronla, eriti a g a kon
vent, on asunud e n d a le võetud ko
hustusi täitm a, milledest momendil
olulisim on Eesti vabastam ine.
Me olem e om a Juubeli künnisel
teotahtelised ja optimistlikud.
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S e l a ja l kui Eestt Vabariigi noore
m ad põlvkonnad olles p ä ä s e 
nud ÜLKNÜ kaitsva tiiva alt, püüa
vad leida teid orgartseerum aks
kõige erinevam ate e e sm ä rkid e ni
mel alates poliitikast |a lõ p e ta d e s
nudismiga, on om a tegevust ta a s 
tam as ning osaliselt ka taastanu d
üliõpilaskorporatsioonid:
ennesõ
ja a e g s e üliõpilaselu lahutam atu
osa.
Mõnes m õttes on korporatsiooni
d e taaselustam ine tä ie sti loomulik:
paljudes kodudes säilivad siiani
mälestused v an aisad e legen d aar
setest õ p in g u a a sta te st Tartu Ülikoo
lis ning olid ju ‘ värvid" koos Isa
maalise vaimu, ‘ pauklmlse* ja ka
A. Le C oq'l õllega suurele osale tol
leaeg sest üliõpilaskonnast lahuta
m atuteks kaaslasteks, mis s a g e d a s
ti teadm istest tähtsam ateks osutu
sid.
Paraku kaasn eb tegevuse ta a s 
elustamisega tä n a p ä e v a Eestis mit
meid raskusi - mõnedki taastajad

on olnud sunnitud lihtsamatel juhtu
del palum a ülikooli funktsionääri
delt sessi pikendust, keerulisemates
olukordades a g a Jääm a a k a d e e 
milisele puhkuste v õ i õpingud te a 
tud ajaks koguni katkestam a. Kas
otsida põh|ust isikutest, korporatiiv
se liikumise olemusest ehk siis põh
jen d ad a se d a üleüldise e b a m ä ä 
rase olukorraga? Vastus se lle le e i
ole ü hene, kuld sisaldab kin d la sti
kõiki kolme komponenti.
H o o lim a ta m eie p a rim a te st so o 
v id e st, tuleb lugeda aksioomiks, e t
m e viiekümne a a sta tagust korpo
ratiivset elu ei sa a muutusteta pro
jekteerida tä n a p ä e v a . El tohi unus
ta d a , e t te g e lik u lt hakkasid korpo
ratsioonid muutuma ju ba SOndate
a a s ta te lõpus - koos üldiste ümber
korraldustega ühiskonnas ja üldha
ridussüsteemis. Võime õeid a, e t
neid muutusi tuleb jätkata ja aren
d a d a korporatsioonid ellujäämlsvõlmellsteks, tu gevn ed a üha kas
vavas konkurentsis, kus võitlus käib

Korp! Vironia
1900-1990
kõige, m uuhulgas ka noorte fa nen
de va b a a|a sisustam ise põrast,
Seejuures ei tohi m e tagan ed a
põhiprintsiipidest - korporatsioon!
liikm ete kokkukuuluvusest, vastasti
kusest aususest ja usaldusest ning
positiivsest rahvuslusest. M eie ees
märgiks p e ab jääm a ühise pere
toomine, seite pere liikm ete har
m ooniline vastastikune kasvatami
ne ning. m oraalse seljatoe tagam i
ne kogu eluks.
M illega a g a tuleb m eil kohane
d a, on Särjest kiirenev elurütm , m a
janduse intensiivistumine ja konku
rentsi kasv ning Infotulva plahvatus
lik paisum ine. Isiku tasandil tingib
see elu üha tiheneva seotuse eria
laga, kitsa spetsialiseerumise, eeti
liste väärtuste nihkum ise, Järjest suu
reneva sõltuvuse tarbim isest fa ra
hast. Üliõpilasele tähendab ülaltoo
du eelkõige õ p p eaja jätkuvat lühe
nemist ja õppetöö Intensiivistumist.
Kogu ülaltoodu võib kokku võtta
küsimusse: m illine on korporatsiooni
koht 20. sajandi lõpu tarbim isühis
konnas? M illised peaksid oiem a
korporaffivse teg®vui« põhisuunad
kaasafai?
Eriteks peam e pakkum a m õõdu
kalt konservatiivse vastukaalu neile
suundadele, mis nihutavad kogu
lään e tsivilisatsiooni nii eetilisi kui ka
m oraalseid väärtusi. Me peam e
vastukaaluks rahale põhinevatele
suhetele pakkum a tõelise sõpruse
(m is võib elus sage li rahast kasuliku
m aks osutuda). Sam al a ja l ei saa
seda taan d ad a ennesõjaaegsete
le oludele, mil räägiti "Vironia",
"Rotalia" |m. pankadest. Tänapäe
va! e i ole see (kahjuks?) m õeldav.
Me peam e vastukaaluks rahvas
te segunem isele pakkum a positiiv
se rahvusluse Ja miks m itte positiivse
Internatsionalismi - sam al a ja l tõrju
des nll pim edat natsionalism i kui ka
rahvuse eitam ist. Me peam e vastu
kaaluks m oraalsele kõikelubatavu
sele pakkum a õnneliku perekonna
- ja m itte langem a ta ga si vllctortaanüku Inglism aa võltsm oraali. Kui
korporatsioonid suudavad täita
om a m õõdukalt konservatiivset rolli
tasakaalustam aks kiireid muutusi
ühiskonnas, olem e m e kindlasti elu
jõulised.
M m ks peam e m e organiseerim a
om a liikmeskonnale kõige laiem ad

võim alused enese harimiseks ja
saadud hariduse täiendam iseks,
kuna järgnevatel aastaküm netei
tõuseb haridus selgelt suurimaks
varanduseks. Siin tuleb kasutada
kõikvõim alikke m eetodeid - nii liik
m ete ettekandekoosolekuid kui
teaduspäevl ja loengutsükleld ning
oma liikm etele edaslõpplmis- ja
stazeerfm lsvölm aiuste loomist.
Seejuures tuleb arvestada, et
pakutav ühest küljest täiendate põhiharldusf Ja samas looks võimalusi
juba omandatud teadmiste laien
dam iseks. Just oma liikmete har
moonilisel kasvatamisel saab kor
poratsioon rakendada neid oma
dusi, m illised paljudel teistel organi
satsioonidel puuduvad, näiteks sta
biilset liikmeskonda, korporandi
vastutust oma kaaslaste ees ning ti
hedaid suhteid vilistlaskoguga.
Kolm andaks peam e me loom a
om anäolised va b a aja veetm ise Sa
lõõgastumise võim alused. El ole sa
ladus, et võimalused puhkuseks ja
seltskondlikuks tegevuseks on nüüd
ühete tähtsamaks võitlusväljaks nii
erinevat tüüp! organisatsioonide
vahel kui ühiskonnas tervikuna ja
nende mõju tehtavale on raske üle
hinnata.
Kuna me ei saa konkureerida
dlskomaratonl või "Essex"'Iga, tu
leb hoida kindlasuunalist omanäo
list Joont, mida võiks nimetada näi
teks iõdvendatud härrasmehellkkuseks. Seega võiksime endale aeg
ajalt lubada enamat köttumisõplkusti aga mitte alati. Ja ärgem
unustagem daame - nad võivad
mängida suuremat rolli kui tahame
tunnistada.
Kui suudame teostada need kolm
punkti - eetilise mõõdukuse/ hari
duse ja soliidse vaba aja veetmise
- taastub automaatselt ka vormili
ne tingimus korporatsiooni püsimi
seks, nimelt piiratud liikmeskond ja
tihe side konvendi ja vilistlaskogu
vahel.
Kas ülalöeldu on korporatiivse lii
kumise ainuke õlge tee ja kas ta
teostamisel ka tulemusi annab,
pole muidugi võimalik täie kindlu
sega öelda. Kindlasti on see aga
üks võimalus, mlüe üle tasuks mõtel
da ja arvamusi vahetada.
s v l T artel R oss

öödunud sajandi lõpul tekkis
Eestis, peaie kümmet aastat
majanduses valitsenud madalseisu,
järsk tõus nii tööstuses kui põlluma
janduses. Eesti talupoja kukrusse
kogunev raha võimaldas tal om a
poegi ülikooli õppima saata. Algu
ses põhiliselt Tartusse, kus tudengi
ülalpidam ine ning õppekulud olid
väiksem ad kui m ujal, alates
1890ndast aastast a g a ka tehni
kaülikoolidesse, peamiselt Riia Polü
tehnikum i.
Sel aial tegutsesid Riias saksa,
vene, poola ja läti korporatsioonid.
Esimesteks, kes tajusid eesti korpo
ratsiooni loomise vajalikkust, olid
Kari lpsberg ja G ustav Nurm. Nen
de ümber hakkasid kogunema rahvusteadllkumad eesti üliõpilased.
Korporatsiooni registreerimiseks tar
viliku vanemate korporatsioonide
heakskiidu saavutasid noored eest
lased viisaka käitumisega, kuld olu
list osa esimese eesti korporatsiooni
tunnustamisel m ängis ka selleaeg
se Venemaa suurima sadamalinna
vaba ja kosm opoliitne atmosfäär.
26ndal novembril 1900.a. kinni
tas Riia Polütehnikumi direktor
Gronberg korpi Vironia, millesse
kuulus toi ajal 32 tegev- ja llhilllget.
Värvideks kinnitati vjoletf-m usi-valge ja lipukirjaks 'Ühisust kindlus,
ausus".
Oktoobris 1915 evakueeriti polü
tehnikum Moskvasse |a kuni taasa
vamiseni Riias 1918.a. sügisel korpo
ratsioonide tegevus soikus. Sama
aasta novembris otsustas Vironia
konvent astuda In corpore Eest!
Rahvaväkke.

M

Peale Vabadussõda jätkas Viro
nia tegevust Tartus, säilitades oma
senise struktuuri ja juba asutamis
päevi! tekkinud sõbralikud suhted
Läti korporatsioonide Selonla ja Talaviaga ning EÜSIga. Loom ulikult
arenesid sidemed ka teiste Tartus
asuvate eesti korporatsioonidega.
Aastaid 1930-35 võib vaadelda
kui aktiivset ja viljakat perioodi vä
lissuhete sõlmimise alal. 1930.a. sõl
mitud sõpruslepingule Helslnkl Üllkooli Karjala osakonnaga Järgnes
Iga-aastane delegatsioonide va
hetamine aastapäevapidusfuste
puhul. 1936.a. kirjutati Varssavis alla
sõprusleping korporatsiooniga Velecja. Kodus osaleti aktiivselt Eesti
Korporatsioonide Liidu tegevuses,
mis oli 1915. a. algatatud korp! Vi
ronia poolt.
Korp! Vironia Tallinna koondise
loom ine 1936. a. võimaldas korpo
ratsiooniga liituda mitmetel tehnili
se erihariduse poole püüdlevatel
noortel meestel.
Vironia 40. aastapäeva konrv
merssl ette valmistades satuti vene
karu raudsesse haardesse ning kõik
see, mis seni oli loom ulikuks mõtle
misviisiks, hävitati. Järgnev sõda pil
lutas viroonlased mõõda maailma
laiali - koondised tekkisid Rootsis,
Kanadas, USAs, Kesk-Euroopas,
LAVIs, Venezuelas, Austraalias ja
mujal. Kodumaale jäänud seltslvennad käisid illegaalselt koos kuni
1988nda aastani, mli leidus grupp
noori m ehi, kelleledele usaldati au
kanda edasi korp! Vironia lipukirja
"Ühisus, kindlus, ausus".
Korpi Vironia taastati 13ndal
mall 1988.a. Tallinnas ja oma orga
nisatsiooni 90ndat luubellt tähista
vad kodumaa! enam kui 40 noort
vlroonlast.
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See kaunis traditsioon - mensuur
eatavasti oli Eesti Vabariigi ajal
korporatsioonides au sees vehkTlemlskunsf.
Kuna tüliküsimused la
hendati tihti duellidel ehk mensuu
ridel, pidi iga korporant olema
osav vehkleja. Vehklemise algtõed
saadi selgeks korporatsiooni vehklemis- ehk poutdundldes. Alljärg
nevalt meenutab korpi Vironia
vehklemistraditsioone
vilistlane
Oskar Põder.

'Iga päev peale lõunasööki
peeti pauktunde, mis olid kohustus
likud rebastele ja noortele majade
le. Osa võtsid ka need vanemad
sem estrid, kes valmistusid mensuuri
deks.
Kuna rebased tohtisid end ainult
kgltsta, oli see tegelikult rebaste
"parkimise" tund - pealelõõjad va
heldusid tihti, mistõttu rebase käsi
väsis ja ta hakkas ohtrasti tabamusi
saama. Kui rebane .taganes, tull
käsklus "Jalg vastu seinal". See tä
hendas, e t taganeda polnud
enam kusagile, kuid taganemise
eest anti veel välke llsaports lööke
juurde. Vahel Juhtus, e t mõnel
kaasrebgsel hakkas c oefsrfst kahju
- siis visati mõni raplirttera tükk
maha, mispeale pealelõöja vaa
tas, kas ehk ei purunenud tema rapllrltera. Tekkinud pausi ajal sai re
bane kätt alla lasta ja seega veidi
puhata.
Lubatud oli lüüa, kuld mitte tor
gata. Löögid olid järgmised: prlm
ehk esimene löök (lad. k. prlmus) oli
otse ülevalt alla õlale; sekund ehk
teine löök (lad. k. secundus) oli alt
üles kaenla all (see oli mensuuridel
väga kardetav löök, sest sellega
võis läbi lõigata käe närvid ja arte
ri); terts ehk kolmas löök Oad. k. fertius) oli ülevalt alla abaluule; kvart,
ehk neljas löök (lad. k. quartius)/oll
rinnale.
Pauktunnls olid rapiirid muidugi
nürid. Mensuuridel olid rapiirid nüri
otsaga, kuld teravate servadega.
Mensuurlrapllride korvidel olid kor
poratsiooni värvid.
Mensuuri takelaaz oli järgmine:
peas oli tallanahast suure nokaga
kqpe, mille juurde kuulus lal nahast
riba, mis tõmmati külje pealt pand
laga kokku - nll püsis kape kindlalt
peas. Kaela ümber mähiti umbes
meetripikkune nahast kaelaside,

mille sisse olid vertikaalselt õmmel
dud terasest ribad. Käes oli suur
nahkne küünarnukist kõrgemale
ulatuv mererohuga polsterdatud
kinnas. Pulsi palpeerlmlse kohale,
s.o. randmeplirkonda, olid kinda sis
se õmmeldud terasest ketid. Kõhu
kohal oli samuti nahast kaltse, mille
peal korporatsiooni värvidega riie.
Jalas kanti nahkseid mererohuga
polsterdatud pükse.
Sekundantide ülesandeks oli jäl
gida, et ei rikutaks mensuuri reeg
leid. Sekundat kontrollis, e t vastane
oleks nõuetekohaselt takeldatud
ning Jälgis, et vastased ei taganeks
välja koimemeetrise raadiusega
ringist, e t ei tekiks torget, et vastas
pooled liiguksid ringis seljad ees.
Erapooletu, kes oli kolmanda
korporatsiooni liige, juhtis mensuuri.
Erapooletu õigus oli rahuldada või
mitte rahuldada sekundandl taot
lusi.
Esimesel käigul oli alustamlsõlgus
väljakutsujal, katkestatud käigul
aga mõlemal. Esimene lahtilõõk tull
teha vastu vastase rapiiri ja alles
teine löök vastase tabamiseks. Kui
üks pooltest oli rikkunud mensuuri
korda, siis vastaspoole sekundandl
nõudmisel määras erapooletu karistuskõlgu. Karištuskälgul oli Õigus
lüüa selle pihta, kes oli eksinud.
Käik lõppes siis, kui üks vastastest
tabas teist vastast. Kui seltse käiku
läbi sai, küsis erapooletu väljakutsu
jalt: "Kas rahuldus on saadud?". Kui
väljakutsuja vastas eitavalt. Järgnes
veel seltse käiku jne. Seda juhtus
aga harva.
Rlkeriks nimetati arsti, kelle pea
miseks ülesandeks oli esmaabi osu
tamine. Tema ülesannete hulka
kuulus ka pesta piiritusega mensurandl rindkere ja tõmmata selga
steriilne särk. Kuna Vlronlas ei olnud
ühtegi kirurgi, siis tavaliselt täitis
neid ülesandeid meelsasti üks EÜST
vilistlane. Rlkeri ülesandeks oli veel
kindlustada mõnes haiglas operat
sioonilaua valmisolek. Seetõttu pidi
mensuur tolmuma täpselt kindlaks
määratud kellaajal.
Mensuurid olid kriminaalkoodek
siga keelatud, kuld juurdunud tra
ditsioonid osutusid seadusest tuge
vamaks. Mensuure peeti, arvesta
des vajalikke abinõusid pääsemaks

krim inaalvastutusest: kogu tegevus
oli salastatud ning kõik sissepääsud
konvendlmumldesse m ensuuri ajal
valve all. NII aukohtu kui ka m en
suuri erapooletute Jaoks oüd välja
töötatud kindlad reeglid. Tõsise
h aava puhul tdmetati haavatu
haiglasse ja asi tuil p äe vavalge le .
Juurdluse käigus ja ka kohtus leiti
aga alati põhjus, mis päästis süüd
lased karistusest, sest Juurdlust toi
m etasid asjasse heatahtlikult suhtu
vad endised tudengid.
Mensuurid keelati ära konvendi
otsusega Tartus 25. septembril ja
Tallinnas 29. novem bril 1939. aastal.
Tegelikult löödi aga mensuure nll
enne minu astumist Vlronlasse kui
ka peale seda, kui olin ülikooli lõpe
tanud.
See dl kaunis traditsioon, m is pidi
kasvatama julgust, arendama või
met ennast kokku võtta ja osa
vust... "O tempora, o m ores"."
vill
Oskar
vahendas

Põder!

mälestusi
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Tudeng peab
rehnungit pidama

1903. a . oktoobrikuu tu lu de poolel
se isa b järgm ist:
1. Kust s e e priuus meile tuli
v a sta Isa minule
postiga 5 0 .2. Tänasida toimetusi ära viska
hom se va m a
pum bffud onu käest 2 0 .3. Veni vakk sa ve n n lke n e
Paisu p oissi p akse m asse
võlga sisse kasserttud 6.30
4. Kõik, mis nll armas on siin Ilma
pääl, on pelgupaiga leidnud sääl
tom bardis keiserrnantel 15.5. Maha jätsid kallim mind, läksid
k a u g e Ilma
juudfle paarpu ksa 2 .-

Ku lu de poolel on arve {uba hoopis
m itm ekesisem :
1. Unustagem tö ö d ja piina,
jo o ge m õ lu t, Jo ogem viinal
namusele tudengkonnast on
Väikses pargis 4 .kindlasti üks enim peavalu val 2. Siin on neitsid noorukesed,
mistavatest probleem idest seotudjustkui prisked M aallkesed .
rah aga. Täpsem alt - s e le vähesu
M onopolis 10.se g a . S e e käib ka korporantide 3. Kes laidab rõõmust laulumeest,
kohta, sest lisaks kõigele muule on ei h ead leita selle seest
trahvi 2 .meil ka õigused ja kohustused om a
organisatsiooni e e s. Arhiivimaterja 4. Mu kõrvus sumin, mühin, kara —
lid tõestavad , e t ka sajandivahetu
katerfrühslück 2.50
se RBas tull tä p se t rehnungit pida 5. Üks p algake siin Ilmas on
korter 9 .d a o m a rahatasku sisu üle. Paljud
olid sunnitud õpingud kas ajutiselt 6. Mingem üles m äged ele
või lõplikult katkestam a, kuld leidus
G rlsenbergl 11.ka selliseid burše, kes õppeperioodi 7. Tarvilikku taliltama, suuri töösid
vältel "suutsid' kõrtsis m ah a pum sünnitama
m eldad a summa, mille e e s t tubli
pliiats, tu& radllrkumm -.5 0
talu oleks võinud so e ta d a . Riia 8. Saan iga sõitsin m a sahinal
pakkus lõbutseda ta h tjatele küllu
Vllla-Novasse 12.ses mitmesuguseid võimalusi. M ii 9. Ju b a paistab Juuni päike
n e nõgi siis välja vfronuse b u d g et
pükste lappim ine -.3 0
korp! Vironia tegutsem ise a lg a a sta  10. Kui Sa mu p ö äle hellalt vaatsld
tel?
. 3.-
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Jä ta m e siinkohal v ahele kaks
järgmist suuremat perioodi korp! V l
ro n la ajaloos, mis hõlmavad Eesti
Vabariigi a e g s e t Tartu-aega. ning
tegutsemist paguluses, ja tuleme
tän ase vlronuse rah ako ti kallale.
Kaks a a sta t korporantlikku elu on
andnud p iisa v a lt kogemusi väikese
kokku võtliku ülevaate koostami
seks. Kohe hakkab silma, e t ta a s on
kulude pool mitmekesisem...
1990. a . viin a ku u tu lu d e pool:
1. Kes ei tö ö ta, s e e ei söö
stipendium 7 0 .2. Põhja läinud m e EÜE allveelaev
o sa suvisest tagavarast 3 0 Ku lu de pool:
1. (Era-)taksosõlt on ajavõit.
H llnem lne konventi 10 .2. Kus pidu Iial peetakse, seal
näha võite mind
sõ p ra d ega "R eederis' 1 5.3. Vennas, sporti te e , kui noor veel
oled sa
korvpallimatsi kurguloputus 5 .4. Kaunim linn on Eestis Tartu
Tartu konvendi külastus 2 0 .5. O o, õlu, sa m ees, kuis kohlsed rin
na sees
õlleõhtu 6 .6. Ma v aatan 'O ts*'alt kiikriga, kui
kaugel on s e e Soom em aa
küllasõttsõprusorganlsatsloonlle 53.
7. Sö ö g e sala, sö ö g e Uha, jätke
jonn ja Jätke viha
lõuna 'R ohelises K onnas"'peab
N n d a d e tõusu ja en n e kom pensat
siooni maksmist
5-
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