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len maksa- ja maol6ikustele spetsialiseerunud kirurg. P6hia-

Iirimaal Belf astis hargnenud rahutuste haripunktil teenisin seal

mitu aastat Briti relvaj6udude konsultantkirurgina. IIul kui lvlasgrave
parki s6!avdehaigla vanemkirurgil tuli tegemist teha vdhemalt kahe tuhande

laske- ja kiltuha avaga. Suurem osa haavatasaamisi olid n.-ti. ametlikud,

aga sekla juhtus ka mitteametlikke. Neli aastat kuulsin ma Belfasti stindmuste

kohta esitatud ametlikku versiooni. Riiklikku saladust kdsitlev seadus ei

lasknud mul neid rahutusi digesti hinnata-

IvIa ei osanud hetkekski arvata, et puutun veel kunagi kokku sdfrrase

pettusega, nagu oli P6hja-Iirim aal: seal tegutses kuulus 6hudessant- ia

diversioonitiksus S.A.S., mille kohalolu ametlikult eitati (see raslcendas

tunduvalt tiksuse sojavdelaste haavade ravimist!). Harjusin tavaga, €t laske-

haavad registreeriti onnetusjuhtumitena ja killuhaavad tunnistati auto6nne-

tuse tagajiirjeks. Just siis kujunes mul harjumus pidada t6siasiadel

ra!anevat stindmuste pdevikut. Harjusin ka sellega, €t vahel liiksid pdeviku-

mdrkmed kaduma ja vdejuhatus kutsus mind iiha Londonisse' IvIu truualam-

likele tunnetele apelleerides iiritati mulle seal selgeks teha, et teEelikkuse

t6epdrane kujutamine pole ilhiskonna huvides. PIa ei tditnud seda n6udmist

ega lasknud ennast mdjutada-

l$z?. aastal saadeti mind Berli ini Briti s6javdehaigla

vanemkirurgiks. IVluuseas oli minu kohusttus ravida

Hessi*. Kui s6javiielastel oli, mida vari ata, siisvangi number 7 Rudolf

*Hess, Rudolf (26. apr. l8g4 -t7. aug.__1987), 9-*t" fa5istlik poliitik. Oli nov- 1923

Ivliincheni putSi' juhtel a-st lgzs Adolf Hitleri isiklik sekretir !a ldhemaid kaastciolisi'

a-st 1g3g Hitleri asetiiitja parteis, a-st 1939 Hitleri teine ametllk idlglane (Hermann

Gciringi k6rval). Senise virsiooni kohaselt lendas 10. mail 1941 Suurb:ritanniasse,

et pakkuda tafr" S aksamaa pretensioonide rahuldamise tingimusel- Vangistati seal

ia mOisteti 1946 Ntirnbergis tihe peamise s6iaroimarina eluaiaks vangi. ('Ioim.)



talitati valesti, nimelt mind Berliini l?ihetades. Loomulikult ei teadnud nad
Hessi ehtsusg5l rohkem kui mina. Enamik Berli inis teenivaid Briti kirurge
valdas li iga n6rgalt saksa keelt ega saanud sakslastega vabalt ldvida. Flina
olin arna keeltest huvitunud, selles seisnes mu eelis. Niiiid juhtus nii, et
poliitilise survega harjunud, iisna hdsti saksa keelt valdavale ning suurepd,ra-
selt laske- j a killuhaavades orienteeruvale kirurgile tehti akki iilesandeks
lebi vaadata vang number 7.

IvIa teadsin, €t 1969. aastal tekkis Hessil kaksteists6rmiku haavand,
mis hitjem iseendast armistus. Olin parajasti ainus Berli inis viibiv Briti
s6javdearst, kellel piisas teatavaid gastroskoopiaalaseid kogemusi, seepdrast
n6ustus meie esinduse juht minu ettepanekuga viia patsient vanglast Briti
sdj avdehaig'lasse uuringutele.

Vangi number 7 haiguslugu koosnes tervelt kolmest kciitest, mis kSik
kiisitlesid ilmselt iiht j a sedasama patsienti. Paraku polnud neil kciidetel
vdhimatki pistmiit patsiendiga, kellest jutt Rudolf Hessiga. lvldrgatud
vastuoludest hdmmastunud, kiisisin vangilt, mis on juhtunud haavad€g",
mida ta olevat Esimeses maailmas6jas saanud. Sest nagu haigusloos seisis,

oli Hess saanud Srapnellihaavu vasakusse kdtte j a laskehaava rindkere

vasakusse poolde, Viimasel puhul olevat teda opereerinud kuulus saksa

kirurg professor Ferdinand S auerbruch.

Tahtes ndha, kas Sauerbruch oli teinud orna tavalise 20)i..30 cm l5ike ja

eemaldanud kaheksanda roide, vaatasin ma patsiendi labi. Kummatigi leidsin
ainult kaks haigusloos korduvalt mainitud vdikest noahaavaarmi siidame
piirkonnas. Need haavad oli vang enesetapmist matkides endale kciiiginoaga
ise lcionud. Plingeid muid arme tema rinnal ja seljal, roidekahjustuse j?ilgi

ega Srapnelliarme vasakul kdsivarrel ma ei leidnud. Patsiendi reageering mu
ktisimustele oli kummaline. Ta pomises: <Zu spiit, zu spiit. . .> (<Liiga

hilja, l i iga hilja. . .>), l i iks palatisse ja sulges ukse.

Ruttasin liibi vaatama Hessi rindkere rcintgenii.ilesv6tteid. Ilmselgelt puudu-

sid sealgi laskehaavade jdljed, ainsad ndhtavad armid olid j?idnud ammu

tubjastunud tuberkuloosikolletest. Kopsukude oli terve, kopsuvdli puhas ia
roided vigastamata,

Hessi kummalisest reageeringust hoolimata m6tlesin ma algul, et teated

tema haavatasaamise kohta Esimeses maailmas6jas olid olnud v6ltsing

eesmdrgiga teha Hessist sdiasangar. V6tsin siis kdsile omaaegsed dokumendid,

kus tema haavatasaamised kirjas, ja asusin i.ihtlasi uurima koiki i.iksikasiu,

mis seonclusid ta seletamalru lennuga Inglismaale 1941. aasta mais. Vastavad

algmaterj alid asusid Berli inis USA dokumentatsioonikeskuses. Seal leidus

ka kokkgv6te Hessi hai,gusloost, mis oli tehtud mitme s6iavf,elaatsareti

arhiiviandmete pohial.
lg17. aastal, hulk aega pdrast Esimest maailmas6da koostatud kokku-

v6ttest ndhtus, €t Rumeenia rindel oli ldhedase maa pealt lastud piissikuul

ldbinud lt-Iessi vasaku kopsu. Edasi kirjeldati Srapnellihaavu tema vasakus

kdsivarres. Flitme aasta pikkuse ravi jdrel oli Hess s6javdest vabastatud,

autasustatuna Vaprusemedarliga, mis tavaliselt anti kdigile, kelle s6iaviie-

teenistuse: l6petas haavataserarnine. Hilisemast SS-i arhiivi materjalist selgus

Hessi aul:asustamine II klassi Raudristiga selle eest, et ta oli viinud oma

sddurid v,astase positsioonel rtindama ja haavata saanud'



Koik dokumendid pdrinesid ajast, mil Hess polnud veel natsipartei liige,

t?ihendab enne v6ltsimisvajaduse tekkimist. Ka materlali hulk ia mitme-

kesisus k6nelesid selle ehtsuse kasuks. Veel on Hessi haavatasaamise

aegadest olemas tema kirlu ko!u, isale ja'emale, kust tuleb esile tfriendavaid

tiksikasiu.
Hess sai haavata rindkere vasakusse poolde umbes kolmektimne sammu

kauguselt tehtud 1asust, kui ta kummargll olles kiinkan6lvast alla iooksis'

Kuul tungis sisse umbes kaks tolli attpoot vasakut 6lga !a tuli vrlia

vasaku abaluu alt. operatsiooni kohta pole kuigi pallu teada, aga nii paliu

ki.ill, et kuul oli tdbinud vasaku kopiu iilemise ia alumise' sagara ning

kumbki tuli eraldi kinni 6mmelda'

Rudolf Hessi naine Ilse on rddkinud ldbiva kuulih aava armidest mehe rinnal

ja se[al. Hessi sekretfirid, s6brad ia kaaslased s6iaeelsest aiast, nende

hulgas Albert speer, t6endasid iiksmeerselt, et nad olid sellest haavata-

saamisest teadlikud. K6ige ilmekamalt kirleldas selle tagaldrgi- Ilse Hess,

kelle v6itel juba m6ni meeter iilesmige k6ndi pani Rudotf i hingeldama'

Arsti silmis tdhendas see, et inimese hingamiselundid on keskmiselt kahiusta:

tud, ta suudab talud'a ainult m66dukat koormust' 
I saanud.

Niisiis on ilmselt vdllaspool kahtlust, et Hess oli rinnast haavatz

I*tis puutub killuhaavadesse tema vasakus kfies, siis vrhemalt iiks neist olj

olnud nii rdnk,.et teel laatsaretti riirivis verekaotus talt teadvuse' see iuhtut

veel Lddnerindel s6!a alguses. Teine, hiliem samasse kdtte saadud killu'

haav kuulus kergete liiki, haigusloo idrgi piisas selle kinnidmblemisest'

Nende arstlike andmete alusel ,,rg.tt.t !6reldus, et kui mul on :igY: i:

vangil numbe r 7 eileidunud tihegi kirl-eldatud haava armi, siis polnud kindlast

tegemist' Rudolf Hessiga.

sunud uurima Hessi kditumise teisi tatrke, ndgin kohe, et rohkem

kui kolmekiimne aasta looksul oti kulunett"g t"T", 
U::i::'"i.,,Cf kui kolmekiimne aasta looksul oli kuiunettrrg t"T", tftt9-"-"t

kiisitlev kindel versioon: k6ik pidasid Hessi hullumeelseks. Alalodlisi ille-

vaateid kirjutavad inimesed r6id temast pdrast k6ike luhtunut kuiutluse
-  - l  - : l + .

ffii#nt;;"i""it""r." p6hia1. N6nda stindis tdiesti moonutatud nilt,
. ! ^  L " l l  t r ( r r i r l ac  n l i

ffiilil';;;;;;;enda vari, veidrik v6i kosuni pfiris hull' Kuidas oli
. + ^ l  ^ l l a *

sddrane mees sobinud Hitleri asetditlaks !a jdrglaseks Natsionaalsotsialist-'

likus S aksa TiiiilisParteis?
Hessist laeb hoopis teistsugune mulie, kui sirvida << Ingolstadter

Beobachterit> ! a teisi omaaegseid S aksa a! alehti, S S -i kiitinilist viili aannet

<<Ivleldungjen aus dem Reich>, toonaste ajaloolaste, nditeks Gisewiuse kiriutisi'

William Shireri taoliste teraste vaatlelate arvamusi v6i Briti luure agentide

winterbottomi ja Roger chance'i salaiasi etteka.ndeid- Nad kirlutasid mehest,

kes polnud kaugeltki mineviku vari, vaid tugev ia toimekas isiksus ning agar

poliitikategelane selle hetkeni, mil ta Augsburgist villa lendas' Tema

haigusloos ei mainitud kordagi skisofreeniat- veli a arvatud taimetoitlus,

ei ulatunud Hessi veidrused hariliku keskklassi sakslase omadest kaugemale'

K6lblus€ atroofia oli ted a tabanud samal mddral nagu tuhandeid ta rahvus-

kaaslasi. Hessi vaated luutidele !a sakslastele olid oldioontes tavakohased'

lvleid tahetakse uskuma panna, et Rudolf Hessi endine vaimne isa Karl

,Haushofer oli saatnud salaja kiriu Hamiltoni hertsogile, oma s6iaeelselg

homoseksuaatpaf,tnerile, ja temalt vasttrst saamata tedar ometi Hessile kiitnud'



Hess omakold", kes ka olevat hertsogiga varem kokku puutunud, Iennanud
tema lossi Sotimaale rahuldbirddkimisi pid.ama! Rahuldbirddkimisi taheti
pidada mehega, kes ei vaevunud isegi kirjadele vastama! Lugu toimus
<<Barbarossa)) plaani realiseerimise eel, enne S aksamaa kallaletungi NS V
Liidule ja kohe pdr\t seda, kui Hess oli avaldanud valmidust kohtuda
m6ne Suurbritannia vdtitatud esindaj aga neutraalsel pinnal ( I ). Samal 661
pidi Haushofer saama tet\rammi oma teiselt koruespondendilt Samuel Hoa-
re'ilt kinnitusega, et Hoa\ on valmis Hessiga Madridis kohtumd. Oleks
telegramm tulnud, v6iks Hg_r\6esti hullumeelseks pidada. Ons meil p6hjust.
arvata,. et 6ige 'Hess ikka Sotiilqale lendas? Ta ju oli samaks ciciks tellinud
lennukipileti Stavangeri. . .,

. Lennuk BF 110D, mil lega Hess teele asus, kandis pardati ihist NJ+C 11,
See selgub Willy Messerschmitti arhiivist, Helmuth Kadeni pdevikust la
Hessi adjutandi l(arl Heinz Pintschi lese mdrkmetest. Sotimaal maand,us
aga uhiuus BF 110E pardatdhisega VJ+oa, teise seeria voolundi- ja mootori-
numbriga- Suurbritannias olevad lennuki siiilmed t6endavad seda. Imelik, €t
keegi pole neid vaadanud, samuti kui i,ikski kirurg pole lugenud vangi number
7 haiguslugu!

Keegi ei ole tutvunud ka BF 110 lennuomadustega. Vastasel korral oleks
selgunud, et lisaktitusepaakidega vafustatud lennuki lennukaugus optimaalse-
tes oludes oli 870 -1200 miili, olenevalt alattiiibist. I(ui ma olin sellest oma
1979. aastal ilmunud raamatus kirjutanud, teatas lVlesserschmitti f irma
muuseumi juhataia Ebert lennundusajaloolastele, et IVIe(BF) 110D ja E maksi-
maalne lennukaugus optimaalsetes oludes oli 1400 km ehk 870 miili,
kuid vahemaa Augsburgist tile Kcilni ja Haagi Glasgow'sse k6igest 1535 km
ehk 830 miili. Vaevunuks Ebert mu raamatu Hbi lugema, siis ta oleks ndinud
seal piloodi oma kdega tdhistatud lennuk aarti, mille jdrgi retke pikkus
oli tile 1260 miili.

Pealegi ei startinud Hess Augsburgist lennukiga, millel olid lisakiituse-
paagid. Teda on otse vdljalennu eel 6htuhdmaruses lernnuki taustal pildistatud,
ja paake ei paista kusagilt. See iilesvOte seisis Eberti kirjutuslaual
seni, kui ilmus minu raamat, €t sealt siis kaduda. Foto algeksemplar aga
on adiutant Pintschi lese kdes ja seda saab praegugi ndha. Sotimaale
lennanud VJ+OQ viskas lisakiitusepaagid alla kohe pdrast piiri tiletamist.
Une paagi leidis Soti traaler Clyde'i-j6elt.

NJ+ C 11 piloot ei lennanud kiituse kokkuhoiu seisukohalt parimal
k6rgusel, sest vastavalt S aksa 6hus6idueeskirjadele tuli tal lvliincheni,
Kcilni ia Amsterdami piirkonnas kdrgust muuta. Kahtlemata pidi VJ+OQ-I
olema t6hus ktittrsevaru, et vdga suure kiirusega tile Sotimaa lennata. See
selguski pdrast hddamaandumist: ekspertide hinnangul oli veerand ktitust
veel alles. Ag" siis ei olnudki tal lisapaake vaja, lend ju kulges Taanist
Aalborgist Sotimaale. . .
' Aialoolased Andrade ja MacRoberts on lennukitehaste tarnenimekirjade
pdhjal kindlaks teinud, €t VJ+OQ toimetati Aalborgi otse konveierilt la
proovilend tehti iilepeakaela. Kere tiks pool jiiigi maskeerimisva'rviga katmata
ning pardakuulipilduja masina6list puhast amata. NJ+ C l l, millega 6ige
Hess Augsburgist vdlja lendas, oli ammu kasutusel olnud. See paistis kas
v6i voolundi vdrvist jar', kere lappidest. Hess oli oma 6hus6idukiga lennanud



vahemere kohal ning sooritanud paarktimmend

!a Balti .mere kohal juba hulk aega enne seda,

iihendusele Hamiltoni hertsogiga'

treeninglendu aastas Pdhi a-

kui Haushof er vihi as oma

M ,, siis ehtsa Hessiga iuhtus? Vastuse saamise lihtsaim mo

IUI on vaadata tollaseid saksa 6huvaatlustalituse lendude registr

\ r - y rdarij aamade valvepdevikuid. Viimastest ndhtub, et NJ {
\ mise lutnaale ia rz

\ lendas iile Hollandi rannaloone ninl kadus ekraanilt neliaktimne miili

\qusel. s ee andis alust enneaegu vdita, et lennuk kadus mere poole'

s\,timaale lennanud vJ + oe piloodi tdhistatud lennukaardilt selgul

lennuk iiletas Hollandi ,"r-"1oorr. Amsterdamist l5?inde lddvas pur

lendas enne paralleelselt sakslmaa p6hiarannikuga ia pooras alles p

uuesti p6h!a. selle alaga pidanuks ta iaui-u kogu saksa radaristist

ja teda oreks mdrgatud-. A!" ei! Jdrelikult niisugust lendu ei toimr

vaatluspostide t?ih"elepanekuid kinnitavad radariiaamade andmed' r

marsruuti vdltsiti'
Briti radarij aamad avastasid idast, otse Aalborgi suunalt tuleva ler:

Tead.es BF 110 maksimaalset lennukaugust, €i uskunud Briti lenn

ministeeriumi spetsiaristid ega lendurid, et see v6inuks enne saksa

nii kaugele p6hia lennata , ag; nende arvamust ei v6etud kuulda'

piloot ise seletas, et ta olevat lennanud miicida ristktilikut edasi-t

oodates salajast raadiokiirt, mis iuhataks ta pShlamere kohalt Soti

Dungaveli. Tema s6nul pidi see raadiokiir ldhetatama Berliinist Dung

Berliinis aga polnud laama, mis v6inuks sellise - kiire v?illa saata' l

salajase raadiokiire lugrl oli vale'

NATO v?ieluhatuse piloodid on uurinud k6nealust lennumarsruut

suguse eelinfota !a tulnud idreldusele, €t see on algusest l6puni farr

vili. Arvatavasti koostati marsruut eesmfirgiga v6ita aega ja luua ku,

et k6ik klapib 6ige Hessi lennu iiksikasiadega'

Isegi rennuiiliriond, mida ti.ikk aega 
-sp*aaus- 

hoiti, v6ib paliu ri'

Leidnud, et tema lennui.ilikond on ,r"r"Jtatud, laenas 6ige Hess iili

Kadenilt. See oli talle liiga suur, ta on sellega pildistatud enne lenn

asumist. urikonna p6uetaskure oli kirlutatud Kadeni nimi' 'Kuid sp'

hoitud i.ilikonnal, mida peeti ehtsaks H.rri lennui,ilikonnaks, seda nime 1

Igatahes ei v6etud Briti 6hu!6udude kahtlusi kuulda, kui nn' Hr

S otimaal maandunud ! a valmistati ette tema kohtumist winston churc

kes justkui porevat ornud kohtumisest p6rmugi -huvitatud- 
selles loos c

i.ildsusele teadmata, kuid pallutdheniavat 
-iiksikasia' 

Ametliku ve

ldrgi olevat Hessi ara tundnud yvone Kirkpatrick- Kuid on olen

mitteametlik,ristivastupidineversioon.
Kui Briti s6lavdearst kolonel Graham Gibson Hessi esimest kor'

vaatas ! a oma arvamuse churchillile saatis, sai ta vastuseks telel

palvega kinnitada, et patsiendi rinnal ei ole arme! T'hendab, Cl

teadis luba 15. mail 1941, €t t6endoliselt on tal tegsmist Hessi tei

s ama aasta rg. mair keil 1r.r0 v?illus Londoni Towerist Briti

ohvitser Frank Forey, mees, kes reiikis vabalt saksa keelt !a m6tler

keeles ning tundis Hessi isiklikult. Pdrast kohtumist kinnipeetuga e

oma esime'e, kdsitsi kirlutatud raporti. Foley' sekretdr on veel elus' T

raporti ,tiipset sisu, aga mdletab, €t see ei meeldinud churchillile, kes



Foley'l mitmeks nddalaks n,-ci. vangipdetajaks ji i i ida. Edaspidi tuli sekretdr
helil indilt maha kirjutada <<ldbinisti seosetut ja labast jurtu>>, rdiikija
suutnud paari sdnagi ritta panna ja <<oli kahtlemata arust dra>>.

Foley j agas oma kahtlusi Chance'iga, kes oli varem kaks nddalat 6if
Hessiga koos olnud, tegi ettepaneku asjas tiheskoos selgusele j6uda. Kuj
Chance'il ei lubatud Hessi k{ilastada, ehkki ta oli luuretalituse nounil
Chance omakorda rddkis sellest Winterbottomile, kes kunagi oli t6elir
Hessi intervjueerinud. Ent temalgi keelati vangi kiilastada.

lVIees, kellest juttu, kugistas ahnelt koik;, isegi traditsioonilist bri
curry't, kuigi Hess oli taimetoitlane. Pilbask6hn vang Jsutus esimesel arstlikr
ldbivaatusel olevat 182 cm pikk, tema kaaluks m66deti 62 kilo. Oige H;,
oli pisut lt ihem j a raskern. Peale selle ei osanud teisik reketit kdes hoid:
kuigi Hess oli kirgil ik tennisist. Tema maneerid olid nii tahumatud, et ted
iimbritsevad keskklassi tilakihtidest pdrinevad Briti kaardivdeohvitseri
mdrkisid seda hdmmastusega oma pdevikutesse. I(5ige imelikum oli, et van
keeldus vahetamast isegi vdga musta aluspesu. Oige Hess seevastu oli kak
korda pdevas puhta sdrgi selga pannud. Teisik vassis oma siinnipdeva
ei teadnud, mitu 6de tal oD, ja m6tles neid juurde. Omamata mingit kujut
Iust natslikul S aksamaal ja kogu maailmas toimuvatest si.indmustesl
vabandas ta end teeseldud mdlukaotusega. Tdha ainus seni sdilinud intervjur
tileskirjutus kdsitleb nn. ldbirddkimisi sir John Simoni ja parun Willian
IVIaxwell Aitken Beaverbrookiga. Nende lfrbirdiikimiste i.ileskirjutuse originaa
ja teised tdiesti salajased kirjad, mis Churchill ja .lord Wlagram saatsir
I(anada peaministrile lVlacke nzie Kingile, olid vdlisministeeriumis kuidagi
viisi kaotsi ldinud- lvlina leidsin need tiles. OIen korduvalt palunud lub:
nende avaldamiseks, kuid pole seda seni saanud. Neist ndhtub, €t van(
luges ette m6ne koha kolmektimne kahe lehekiilje pikkusest masinakirja.
tekstist - omamoodi instruktsioonist, mis ta oli Sotimaale kaasa toonud
I(uid ka see dokument m6jus vdga puudulikuna. Vang pidi olema ainulr

. kuller, kellel lubati tema kaudu iileantavat ldkitust ette tug.aa, ilma paberite
ei suutnud ta sdnagi lausuda.

I(6ige kujukamad on lord Weagrami kirjad lord. Willingdonile ldlvlackenzie Kingile. Lord Weagram arvas, et Churchillil ei olnud tegemisl
6ige Hessi, vaid variisikuga. Edasi mainib ta kuue Briti poliit ikategelase
vangistamist 661 vastu 11' maid 1941 ia neljateistkiimnele inimesele, nende
seas Westminsteri hertsogile tehtud hoiatust. Hertsog Bickley pandi oma vaa-
dete pdrast tegelikult koduaresti. Tuntuim neist oli kahtlemata Inglise panga
president Norman lVlontagu, kes keeldus erru minemast, Isegi Chruchill ei
saanud temast iagu, kuigi tahtis Montagu' asendada Kanada panga presi-
dendiga!

On teada, et Hessi nimel oli ldbirdiikimisi pidanud Wilhelm Jaenecke
oma esindaia Pfeifferi kaudu. Rootsi kuningaperekonna, Mountbattenite
hdimlaste egiidi alt pidas ldbirddkimisi ka firma <<lVlount Stuart> Iirimaal,
Stockholmis ia San Franciscos, kus toimus Dresdeni Panga ja Saksa panga
esindajate kohtumine Itglise Panga juhtidega. Neis ldbirfrdkimistes osales
lord Halifaxi riihmitus: lordid Lothian ja Londonderry, samuti lord Mount-
batten- Saksamaaga saavutati leppimus rahanduskiisimustes, mis ndgi muuseas
ette temalt vfrljam6istetavaid reparatsioone, ja kaubanduskokkulepe ees-
mdrgiga avada Briti kolooniad iihistele Briti - S aksa investeeringutele ning



tagastada s aksamaale tema endised koloniaalvaldused' s aksamaa pidi

<<legaliseerima> TSehhoslovakkia ia poola anastamise ning lord weagrami

s6nul saama vabad kded <<Venemaa euroopastamiseks ja stabiilsuse

saavutamiseks Balkani poolsaarel, mille pdrast suurbritannia on eriti drevil>>'

Gruppi, mis kavatses kuningalt paruda churchirli errusaatmist pdrast

seda, kui Alamkoda on tane umbusaldust avaldanud, kuulusid kaks Hamilto-

ni Rev ,Hamilton, kes oli Hitleril enne s6da ktilas kdinud, !a kindral Jan

Hamirton, kes ka ori Hitreriga enne s6!a algust kokku puutunud' v6ib-o11a

sai lend Hamiltoni hertsog.i luurde teoks p6hjusel, et ta vahetati dta

kindraliga, keltel ,"**i oti Soii-""1 m6is aid?

s aks amaa poolelt aitas stockholmi kohtumisi korrald ada s s, ldrelikult

ei osarenud ,"ur i.ikski vastupanugrupp ia ldbirddkimised olid mdrksa ametliku-

mad, kui praegu miiiindats.. uttr"ri o" teada, et Janecke tegutses- wilheln

canarise, samuti Heinrich Himmleri ia Reinhard Heydrichi huvides ning

andis teavet inglastele Briti poliitik"rr" sekkuva kaukamehe william Tret

!a oma sekretdri t"tarkuse kaudu, kelrest s6!a l6puks sai Briti luure palgalint

agent.
T e k k i s u s k u m a t u l t k e e r u l i n e o l u k o r d . N i h t a v a s t i o l i H i m m l e r l a b i

rrdkimistest sama h?isti inf ormeeritud kui Hitler' Von Hassel on tilel

kirjutanud Himmleri esinda!a l(arl Langbehni kiisimuse Rahvusvahelisr

punase Risti presidendile Burckhardtile: <<Kas te arvate, et rahu Inglismaagi

oleks voimalik, kui Hitleri asemele tuleks Himmler?>>

Jaeneckelt v6is Himmler saada lfibiriiiikimiste kohta tdieliku iilevaate' kaas

arvatud viimane istung kokkul.p"i. allakirlutamiseks, mis kavatseti korral

dada stockholmis 1941. aasta mai r6pus !a kus Hess pidi kohtuma 10r

lvlountbatteniga. I(ui Hess oleks ldbirdiikimiste ettevalmistused edukalt l6pul

viinud (Hitler pidanuks varlu lddma, €t Briti avalikkus rahuettepanekt

tagasi ei liikkaks), siis oleksid H.r, ia Hitler olnud k6igutamatud' Ivleen

tagem, et kogu s6!a kester piiiidis Himmrer varmart , zg" ettevaatliku

kasutada Hitleri iga viga, et v6tta iilemluhatust oma k6tte' uYt i6l1"de paigr

tus ei vastanud iildsegi tema ""r*erkidele- Kas Himmler saatis Hes

teisiku Hamiltoni hertsogi luurde, piitides nuriata ametlikke rahuldbirdr

kimisi, mis v6ib-o[a tammusid p"ig"t p6hiusel, et Hitler mdngis ikka on

osa? Kas tema pani variisiku i.rgi"rt.t. ,ooa"rc viilia? Kui nii, siis k'

selles mdngus veel kaasa l6id? o' alust arvata, et Goring teadis selle

hiljemalt samar 06r, mir lend pidi toimuma- seda t6endavad telef or

k6neluste lindistused, mis Goring pidas willy lVlesserschmitti ia saksam

p6h!arannikur paiknenud rtindelennukite u. 109 eskadrilli komandi

Adolf Gallandiga. J?irgmisel pdeval Hessi kadumisest kuuldes avqldas Gciri:

kii[ imestust. Galland agaon ajaloolasele Frenkelile cielnud, €t Goring saar

ta Hessi alra turistama r0. mail 1g4r tiikk aega enne kella 19'30' (ot

miilestusteraamatu <Die Ersten und Letzten> .1.1.nrit"esed !a viimased

esimeses vdllaandes viitis t?,.i oli kaks iundi hilinenud ega saanud kzis

t6ita. Gailand iattis loo l6puni r?i?ikim ata, aga kui ilmus minu raamat, s

iiritas enesetappu. ) pdrast neid siindmusi *rottit Himmler Hessi adluta:

pintschi !a Jaenecke, kgda dhvardas reetrnissiitidistus, oma kaitse alla' vaev

saadakse kunagi teada m6lema poole reetlikust tegevusest' liiatigi l

suurbritannia valitsevad ringkorrrr"a seiles osalesid- Ainult iiks asi tunc

kindel: inglased t6id Niirnbergi Hessi teisiku. Ivlingil p6hiusel ta peamis

vaikis. Vahest ori teda dhvardatud. Kuigi ta titles advokaat Nevele ja v



tihele juristile, et ta ei ole Hess, €i pciciratud sellele tdhelepanu, teda peeti
hullumeelseks- Magnetlindile on idddvustatud Gciringi repliik: (Rddkige meile
oma saladusest!>> ja tema pidevaid pilkeid Hessi aad.ressil, samuti Rosenbergi
repliik: ((I(es see on?>> <<Hess.>> <<Kas te mdtlete meie Hessi?>>
Millist muud Hessi v6idi siis moelda?

Albert S peer, kes oli koos vdidetava Hessiga S pandau vanglas istunud,
vaidles minuga pdrast mu palj astust i ihes Austraalia raadio saates.
Olles meelde tuletanud, et k6igi nende aastate jooksul polnud vang number
7 cielnud midagi sellist, mida vdinuks cielda ainult Hess, tegi ta ekki saja
kaheksakiimne kraadise pcicirde. (rEi, see oli kindlasti Hess,>) leidis Speer
siis iiilte' <<Baldur von S chirach titles mulle, et see on kindlasti tema! >>
Mispdrast? Kes seda 7. vangilt kiisis?

nne Ntirnbergi protsessi j a selle alguses hoidsid inglased.
k6iki Hessi isikut puudutavaid materjale oma kdes, ei lasknud talt

isegi s6rmejdlgi v6tta, leides, et selleks puudub vajadus. Il inu teada oli
Hess ainus vahialune, kes seda protseduuri lebi ei teinud. Huvitav seik
juhtus otse protsessi eel, kui vangi vaatas lebi Kanada pstihhiaater doktor
Cameron, keda USA Luure Keskdgentuur muide kasutas konsultandina
tahtejdudu ndrgestavate ravimite manustamise alal. Doktor Cameron
kutsuti Allen Dullese juurde, kes palus talt vangi vaimse seisundi hinnangut
ja tema isiku kindlakstegemist!

Gordon Thomas on kirjutanud raamatu doktor Cameroni elust, Thomast
jfrrgi palunud Dulles arstil uurida patsiendi rindkeret, leidmaks sealt Esimest
maailmas6ja aegseid arme. Dulles oli kindel, et Sige Hessi tappis Churchill
I(ahjuks ei saanud psiihhiaater vangi lebi vaadita, sest see oli parajastj
kderaudadega laua ktilge aheldatud. Seda ei onnestunud teha ka kaheteist-
kiimneliikmelisel rahvusvahelisel arstide grupil, kes kiill teatas, et patsienl
v6ib kohtu ette astuda. Siis kutsus Dulles kohale Ameerika kirurgi
Gurevichi, kes oma ldbivaatuse tulemusi fikseerides kirjutas, et vangiJ
polnud ei laslce- ega killuhaavade arme. Gurevichile Dulles ei riidkinud, et
ta atvab tegemist olevat vale-Hessiga: Gurevich ju ei seisnud LI(A teenistuses,
vaid oli kdigest vanglakirurg.

I(ogu Niirnbergi protsessi ajal simuleeris vang number 7 mdlukaotust;
mida ta oli korduvalt teinud ka Inglisrn aal. Kohtualune ei tundnud dra ei
Gciringit ega tema sekretdre isegi pdrast seda, kui neid oli talle vastu tema
tahtmist esitletud- Oma segase, seosetu k6ne tribunalis l6petas ta s6nade-
9a, et on alatusega hakkama saanud ja kannab vastutust Tlitleri jdrgimise
eest- Ta keeldus kiilastajaid vastu v6tmast ja kohtus Ilse Hessiga esimest
korda alles siis, kui oli 1969. aasta augustis kaksteists6rmiku haavandi
t6ttu surmasuus' Paljude aastate kestel ei n6ustunud vang number T teiste
vahialustega isegi rddkima, cieldes, et sddrased jutuajamised ja m€enutused
on keelatud- 1987- aasta mdrtsis teatas Hessi perekond: neile olevat vihjatud,
et trIihhail Gorbat5ov on valmis Rudolf Hessi vabast ama. Kui vang number
7 sellest kuulis, i, it les ta prantslasest vangivalvurile: <<Mina siit eluga "i paar..u

r D'l' ( . :i'.:"1'J;?',:;ffi"nlH;h'1ffi';"f:'ffiT:1,?jjfilI
poomisvahendina kasutas enesetapja laualambi pikendusjuhet.

1988' aastamais ilmus mu teine, tdiendatud raamat pealkirj aga<<Rudolf Hess.



IGhe m6rva lugu>>. Tdnu oma kontaktidele s6! avheluurega IvI. 1.6 olin ma

saanud Cameroni teostatud patoanatoomilise ekspertiisi otsuse ( Cameron
oli ainus patoanatoom, kellel lubati surnut lahata), ia kolm Briti s6javdepolitsei
raportit. Neis raportites sisaldusid vangivalvurite tunnistused. Samuti l6ks
mul korda saada lahkamist kdsitlev teine otsus, mille oli koostanud Pliincheni
patoanatoom Wolfgang Spann pdrast laiba vdljaandmist lahkunu perekonna-
le(?). Sellest k6igest jdreldasin ffi?, et tegemist oli puhtakujulise m6rvaga.

Saatsin oma kdsutuses oleva materjali Suurbritannia peaprokurcirile, kes
omakorda informeeris Scotland Yardi minu siiiidistuste t6sidusest. T6endite
uurimine tehti iilesandeks Hovard Jonesile, kes otsustas m6ne kuu pfrrast
alustada m6rvajuurdlust, millega pidi kaasnema ohvri isiku tuvastamine. Selle
otsuse moju Briti vdlisministeeriumile oli kujuteldamatu. Juba varem oli mind

peetud omamoodi Ivlachiawelliks, ni.iiid hakati mind s6imama k6igis Briti
vdlisesindustes.

Suurem osa t6endeid oli saadud laiba iilevaatuse ja lahkamise tulemusena.
Sinna kuulus ka horisontaalne n.-ci. ripp-punktita triip vangi kaela iimber, mis

nditas, €t silmus polnud raskuse m6jul kokku t6mbunu4 ja vdlistas poomise.

Kahe silma vahele oli jdetud suur verevalum vangi kuklai vdga tugeva
hoobi jelg. Unustati ka t6siasi, €t vahemaa p6randalt aknariivini, mille

ki.ilge vang olevat ennast poonud, oli kdigest 145 cffi, kuid tema kasv

182 cm.
Algas kassi ja hiire mdng. Vastuseks parlamendiliikmete ktisimustele

teatas vdlisministeeriumi esindaja: << Vang leidis silmuse, mis oli juba

aknariivi ktilge seotud, pani selle iimber kaela ja heitis p6lvili, ennast i,ihtaegu

tiles puues j a kukalt vastu aknalauda liities. >> Kui selgus, et sapotirid olid

aiamaja akent kohe pdrast vangi surma pildistanud ja sealt ei paistnud aknarii-

vi kiilge kinnitatud pikendusjuhet, siis jdrgnes uus avaldus: <<IVIeil on tegemist

ebattiiipilise poomisjuhtumiga. >

Kas on olemas t6endeid, mis viitavad m6rvarile? IvIa ei taha si.indmuste

kiiiku kiirendada ega Scotland Yardi ennetada, kui viimasel kunagi lubatakse

uurimist j?itkata. Utten ainult, et kahest mehest, kelle vastu Scotland Yard

huvi tunneb, oD tiks Briti vangivalvur, teine ameeriklasest vanglakorra-

pidaja. See oli must lugu, mis muutus veel mustemaks Briti s6javdekuberneri

tegevuse t6ttu. Kuberner ei lubanud teha vereanaltii.isi ega siindmuspaika
pildist ada, vaid andis viiga kahtlustdratava kdsu k6rvaldada k6ik vahendid,

mida oli enesetapuks kasutatud, ia aiamaia maha p6letada.

Mis puutub vangi isikusse, siis Briti valitsus ei teadnud, et minu kdsutuses

on lahkamise andmed ja tilesv6tted, mis ma sain doktor Spannilt. Valitsus
jltkab valetamist ning satub seet6ttu tiha naeruvddrsemasse olukorda. Algul

t6endati, et kuuldustest hoolimata leiti laibal laske- ja killuhaavade atme.

Seejdrel teatas Geoffrey Howe, €t jutt on iihest kuuliarmist surnu rinnal.

Kui talle cieldi, et lahkamist kfisitlevas dokumendis sellele .ei viidatud,

selgitas Howe: surrna p6hjuse seisukohalt polnud sellel iu vdhimatki taht-

sust.
Ajakirjanik Duff Hart Daves arvas, €t kui laibal avastati i,iksnes kuuli

sisenemise arm, siis pidi kuul lahkamise kdigus tiles leitama. Niitid otsis

Howe kdhku vdlja kellegi anoniitimse eksperdi, kes oli vangi Hbi vaadanud

1979. aastal, pdrast minu raamatu ilmumist, ja leidnud ka kuuli vdliumist

,t6histava armi. N6nda, €t siitpeale manipuleerisid ametivdirnud anontii.imse



eksperdiga. Too oli valmis vande all t6endail?, et kuuliarmid olid vangi

rinnal ja seljal. Patoanatoomid lihtsalt unustasid selle pisiasja. . .

S iis sekkus vaidlusse prof essor S pann, cieldes, et tema ki.i l l laske - ia
killuhaavade ji i lgi ei leidnud. Professor Hassecker Utrechtist, maailmakuulus

laskehaavade ekspert, toetas ti i ielikult minu jdreldust, et vang v6is olla

kes tahes, ainult mitte Rudolf Hess.
Saatsin ametiisikutele ja ajakirjandusele lahkamisprotokolli koopiad, kust

ndhtub, et laibalt ei leitud laske- ega killuhaavade arme, kiill aga t6endasid

mitmed mdrgid, €t tegemist on m6rvaga.
Viitisministeeriumi ja ministri reageering oli tiihelepandav. <<lVIe kinnitame

endiselt, et meie anontiiimne ekspert leidis omal aial kuuli vdljumise ava

armi vangi seljal. I(ui oli olemas vdljumisava, siis pidi olema ka sisenemis-

ava.)) (! !)  Kahju, et mina sel lele ei mbelnud- - .

S ir Frank Roberts, kes 1941. aastal tegeles kdigi Hessi puudutavate

dokumentidega, on cielnud: <<Olin vapustatud, ndhes Hessi 1970. aastail

Berliinis. Tundsin, et on toimunud midagi kohutavat, ja lahkusin raske

eelaimusega.)) Alles hiljaaegu luuretalituses teeninud parun von Flassenbach

kirjutas ajalehes <<Independent Newspaper)>, et tema kunagine kolleeg Peter

Parker pidanud tikskord tditma raske tilesande n.-<i. hukkama oma dia

parun von Gottliebi, Venemaa n6udnud Gottliebi villjaandmist kuritegude

eest, mis ta oli seal Teise maailmas6ja ajal sooritanud. lvloskvasse tea-

tatud, et Gottlieb olevat m6ni aeg tagasi surnud. Tegelikult ldks teda

vaj a andmete kogumisel NSV Liidus tegutsenud S aksa agentide kohta.

Parker oli cielnud tihendusrikkad s6nad: << Vastast tuleb alati petta. Vastane

peab uskuma, et Gottlieb on surnud ja Hess elus.>>

lvlina arvan, et kui NSV Liit poleks teinud ettepanekut vabastada vang

number 7 , dhvardades sel kombel esile tuua, et Briti v6imud olid ennast

k6igi nende aastate jooksul N6ukogude veto taha varjanud, siis sureks ta

ntitid hariliku stidameataki tagaj?iriel.
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