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SISSEJUHATUS 

Kirikuõpetaja Voldemar Kuljus sündis 2. oktoobril 1898. aastal Virumaal Kundas. Tema elu aga 

möödus põhiliselt Iisakus, kus ta tegutses koguduse pastori ja kultuuritegelasena. Karismaatilise 

isikuna oli ta ühelt poolt oma koguduse ja kohalike elanike hulgas lugupeetud ja austatud, teisalt 

tekitasid tema usualased vaated ja seisukohad vastuolusid, konflikte ja mittemõistmist. 

Kuljus oli liberaalse teoloogia pooldaja ja tuntud oma vabamõtlemise poolest. Seetõttu kiusati teda 

kui aktiivset protestantliku liikumise tegelast oma vaadete tõttu taga ning tagandati 1925. aastal 

konsistooriumi otsusega pastoriametist.  

Voldemar Kuljus oli ka loomeinimene, keda võib täie õigusega nimetada nii kirjanikuks, 

ajakirjanikuks, näitekunstnikuks kui muusikuks. Tema sulest on ilmunud nii raamatuid, 

publikatsioone ja tõlkeid kui ka rohkelt luuletusi ning poeeme. Ta on olnud ajakirja Protestantlik 

Maailm toimetaja ja Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi draamalavastaja. 

Kristlik kirik on ajaloo vältel teinud Eestimaal väga palju vaimuvalguse hüvanguks, mistõttu saab 

meie rahva hariduse ja kultuuri arengut seostada kohalike pastorite tegevusega. Huvist Iisaku 

kultuuri- ja ajaloo vastu on autor otsustanud Voldemar Kuljuse bibliograafia koostamisega 

jäädvustada kohaliku suurmehe mälestust, peamiseks põhjuseks pastor Kuljuse tööde 

mitteavaldamine ja mahavaikimine nõukogude okupatsiooni ajal s.o tema hilisemal eluperioodil. 

Seetõttu on käesoleva bibliograafia koostamine autorile auasjaks ja põnevaks väljakutseks. Teema 

valikul on autor lähtunud ka Iisaku Kihelkonna Muuseumi huvist ja soovist teha Voldemar Kuljuse 

mälestuse jäädvustamise osas koostööd. 

Käesolev uurimistöö on seminaritöö „Voldemar Kuljus : bibliograafia“ edasiarendus. Kui 

seminaritöö sisaldas nimestikku ajaperioodist 1917 kuni 1940 – nii raamatutes kui perioodikas 

ilmunud kirjutisi – , siis lõputöösse on lisatud ajaperiood 1941 kuni 2015, mis koondab lisaks ka  

audiovisuaalseid teavikuid ja -salvestisi, üksikfotosid Voldemar Kuljusest ning tema poolt 

lavastatud näidendeid. 
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Käesoleva lõputöö eesmärgiks on koostada bibliograafia, mis sisaldab Voldemar Kuljuse loominut 

ja tema kohta avaldatut aastatest 1917–2015 ning selle põhjal analüüsida leitud materjale.  

Lähtudes eesmärgist, said püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 anda ülevaade allikatest ja lähtekohtadest, mis on nimestiku koostamise aluseks; 

 uurida Eesti personaalnimestike ülesehitust ja arengut ning selle kaudu leida sobiv 

ülesehituslik variant käesolevale tööle; 

 koostada nimestik, mis hõlmaks kõiki Voldemar Kuljuse kohta leiduvat: nii primaar- kui 

sekundaarkirjandust, audiovisuaalsalvestisi ja käsikirjalisi materjale aastatest 1917–2015, 

avalikult kättesaadavaid fotosid ning tema poolt lavastatud näidendite loetelu. 

 koostada üldülevaade Voldemar Kuljuse eluloost; 

 analüüsida nimestiku põhjal leitud materjale ning välja selgitada, kui palju leidub 

Voldemar Kuljuse loomingut ja kirjutisi tema kohta ning millistes väljaannetes ja millistel 

aastatel on temaga seotud materjale enam publitseeritud; 

 nimestiku kasutamise lihtsustamiseks lisada töösse isikunimede register ning 

bibliograafiasisene linkimine ja viitamine, võimaldamaks kergesti jõuda vajaliku 

väljaandeni ning dokumendisisese linkimise kaudu retsensioonide ja ülevaadete juurde. 

Kasutatakse kvalitatiiv-kvantitatiivset kombineeritud andmekogumise ja andmeanalüüsi meetodit, 

mille objektiks on üksikisik ning temaga seonduvad protsessid. Andmete kogumist on teostatud 

andmebaaside, trükiste ja dokumendikogude (arhiivides leiduvate materjalide) põhjal. Töös 

rakendatakse induktiivse ehk andmetest lähtuva ja deduktiivse ehk teoorial põhineva lähenemise 

kombineerimist ning temaatilist analüüsi, mille eesmärgiks on leida üles andmetes peituvad 

tähendused ja arusaamad, selgitada välja teemad ja nende järjestus ning uurida erinevate kajastuste 

tõlgendusi. 

Lõputöö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist ja nende alapeatükkidest, kokkuvõttest, 

nimestikus sisalduvatest lühenditest, kasutatud kirjanduse ja allikate loetelust, lisadest ning 

ingliskeelsest kokkuvõttest. 

Esimeses peatükis antakse ülevaade allikatest ja lähtekohtadest Voldemar Kuljuse bibliograafia 

koostamise kontekstis, personaalnimestike ajaloolisest arengust Eestis ja Voldemar Kuljuse 

bibliograafia ülesehitusest. Teine peatükk sisaldab Voldemar Kuljuse elulugu ning kolmas peatükk 

kajastab Voldemar Kuljuse tööde ja tema kohta kirjutatu analüüsi. Lisa 1 sisaldab Voldemar 
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Kuljuse bibliograafia nimestikku, kus on eristatud avaldatud omalooming, tõlked ja kirjutised ning 

kajastused tema kohta. Lisa 2 kätkeb endas bibliograafia isikunimede registrit.  

 Töö raames koostatud Voldemar Kuljuse bibliograafias on 1540 kirjet, mis kajastavad ajaperioodi 

1917 (mil ilmus trükis esimene teade Voldemar Kuljuse kohta ajalehes Tallinna Teataja seoses 

tema Nikolai Gümnaasiumi lõpetamisega) kuni aastani 2015. 

Kirjeldamisel on järgitud Rahvusvahelise Monograafiate Bibliografeerimise kirjeldamise 

(ISBD(M), 2002) ja Rahvusvahelise Jadaväljaannete ja Pidevteavikute miinimumtasandi reegleid 

(ISBD(CR), 2004). Esitatud on lühikirje, mis sisaldab järgmisi elemente: autor, pealkiri, 

alapealkiri, ilmumisandmed, maht ja märkuste ala. 

Bibliograafianimestik on esitatud pealkirjade kaupa kronoloogiliselt. Voldemar Kuljuse raamatute 

kirjed on seotud teoste kohta avaldatud retsensioonidega dokumendisisese linkimise kaudu. Et 

jõuda hõlpsalt kirjetes sisalduvate digiteeritud trükiväljaanneteni, on tehnilise lahendusena 

kasutatud linkimist kogu nimestiku ulatuses. 

Kirjetel on avatud sisu ja lisatud lühiannotatsioonid ning jutluste puhul on märkuste alas ära toodud 

perikoobid, liturgilises korras ettenähtud pühakirja lõigud jumalateenistusel ettelugemiseks või 

jutlustamiseks (Paenurm, 2005: 141), mis aitavad avada jutluste sisu. Tööle on liidetud ka 

bibliograafias nimetatud isikunimede register.  

Bibliograafias pole avatud kõigi autorite eesnimesid ja pseudonüüme, kuivõrd kõiki ei olnud 

võimalik kontrollimise teel kindlaks teha. Samuti puuduvad üksikute perioodikaväljaannete 

(Tudulinna Hääl, Rahva Hääl) kirjetel täpsustavad leheküljenumbrid, kuna neid ei õnnestunud de 

visu läbi vaadata. 

Töö koostamisel on peamiste allikatena kasutatud elektroonilisi andmebaase, tekstipõhiseid e-

keskkondi, raamatuid, perioodikaväljaandeid, arhiivides ja muuseumides leiduvaid 

dokumentaalseid säilikuid ning perekond Kuljuse perekonnaarhiivi.  

 

Lõputöö autor tänab Voldemar Kuljuse tütart Judith Kulveret, kes võimaldas kasutada oma 

perekonnaarhiivi ning saada bibliograafia koostamiseks vajalikku dokumentaalset materjali. 

Tänasõnad abi eest Iisaku Kihelkonna Muuseumi peavarahoidjale Liivi Möldrile ja TLÜAR 

pearaamatukoguhoidjale (RVL-i töötajale) Liia Aderile. Eriline tänu lõputöö juhendajale lektor 

Ilmar Vaarole.  
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1. ALLIKAD JA LÄHTEKOHAD 

 

 1.1  Voldemar Kuljuse kohta informatsiooni andvad allikad 

Peamiste allikatena on uurimistöö koostamisel kasutatud elektroonilisi andmebaase, tekstipõhiseid 

e-keskkondi, raamatuid, perioodikaväljaandeid, arhiivides ning muuseumides leiduvaid 

dokumentaalseid säilikuid ja käsikirjalisi materjale ning perekond Kuljuse perekonnaarhiivi. 

Infoajastul võimaldavad vajalikke andmeid ja materjale leida elektroonilised andmebaasid ja 

erinevad otsimootorid. Esialgset informatsiooni Voldemar Kuljuse kohta leidis töö autor 

internetiaadressidelt https://www.google.com, mis täpse otsingu seadeid kasutades sobib 

teadusinfo leidmiseks; http://scholar.google.com/ võimaldab leida artikleid, väitekirju, ja 

raamatuid erinevatelt erialadelt; https://books.google.com/, kust on võimalik leida monograafiaid 

ja e-raamatuid nii autori, pealkirja kui teema järgi (Õunapuu, 2014: 99). Otsing märksõnadega 

(Voldemar Kuljus OR Woldemar Kuljus OR V. Kuljus OR W. Kuljus) andis Google`is üle 6000 

tulemuse, Google Booksis ligi 200 ja Google Scholaris kuus vastet. 

Liikudes laiemalt otsingult kitsamale, oli võimalik jõuda spetsiifiliste andmebaasideni. Eesti 

rahvusbibliograafia andmebaasi ERB, mis registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti 

keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked (Eesti Rahvusbibliograafia…, 

2015), põhjal selgus, et lisaks Voldemar Kuljuse teostele leidub trükiväljaannetes ka tema 

luuletekste, mille on viisistanud helilooja Hella Tedder. Need on kajastust leidnud mitmetes 

noodiraamatutes ning jäädvustatud ka heli- ja videosalvestistel.  

Tartu Ülikooli repositoorium Dspace võimaldab leida elektroonilisi materjale, digiteeritud 

publikatsioone, dissertatsioone, e-raamatuid jne (Tartu Ülikooli…, 2015). Antud otsingumootori 

abil jõudis lõputöö autor Voldemar Kuljuse dissertatsioonini „Praegusaja jutluse stiil ja ettekanne“ 

(1922), samuti selliste teoloogiaalaste uurimistööde täistekstideni nagu Riho Altnurme 

dissertatsioon „Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949“ (Altnurme, 

2000: 84–85, 166 jt), Priit Rohtmetsa doktoritöö „Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi Luteri 

Usu Kirikus aastatel 1917–1934“ (Rohtmets, 2012: 172, 173, 228 jt) ja Veiko Vihuri väitekiri 

https://www.google.com/
http://scholar.google.com/
https://books.google.com/
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„Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934–1939“ (Vihuri, 

2000: 47–48, 51 jt), kust ilmneb ka seos Voldemar Kuljusega. 

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu digitaalraamatukogust ETERA leiab nii vanu kui ka uusi 

raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis 

kaitstud lõputöid (TLÜ Akadeemilise…, 2015). Andmebaasi kaudu oli võimalik jõuda Voldemar 

Kuljusega seotud täistekstideni erinevatest raamatutest ja perioodikaväljaannetest, näiteks 

ajakirjadest Looming ja Eesti Kirjandus, aga ka kogumikest „Mälestusi Tartu Tütarlaste 

Gümnaasiumist“ (Mälestusi…, 1988: 179) ja „ELG : raamat meie kunagisest koolist, selle 

asutajast-juhatajast, õpetajaist ja meist endist“ (ELG…, 1979: 21). 

Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalraamatukogu GRAFO, mis sisaldab aastatel 1925–1940 ilmunud 

biograafilist infot (Eesti Kirjandusmuuseumi…, 2015), juhtis teatmeteosteni – „Eesti avalikud 

tegelased : eluloolisi andmeid“ (Eesti avalikud…, 1932: 124–125) ja Eesti Biograafilise Leksikoni 

täiendusköide“ (Eesti Biograafilise…, 1940: 265), kus kajastub ka Voldemar Kuljuse tegevus.  

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu biograafiline andmebaas ISIK, kuhu on sisestatud 

ca 7000 isiku ligi 20 000 erinevat pseudonüümi ning kantud autorid, kes on eesti vanemas 

trükisõnas kirjutanud pseudonüümide all (Eesti Kirjandusmuuseumi…, 2015), aitas antud 

uurimistöös lahendada isikunimede ja pseudonüümidega seotud küsimusi.  

Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU hõlmab erinevaid andmebaase. Käesoleva lõputöö 

koostamisel leidis kasutust digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond SAAGA, mis 

võimaldab tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvamate Rahvusarhiivis säilitatavate arhivaalide 

digitaalsete koopiatega. Käsikirjaliste materjalide leidmisel oli abiks Eesti Rahvusarhiivi 

infosüsteem AIS, mille kogudest on võimalik otsinguid sooritada nii arhiivide, sarjade ja 

arhivaalide pealkirjade kui ka suvaliste märksõnade järgi. (Rahvusarhiivi…, 2015) 

Andmebaasist Eesti Isikulooline Indeks EILI, mis koondab viiteid kõikvõimalikes raamatutes, 

andmebaasides, kartoteekides, arhiivimaterjalides leiduvatele isikunimedele (Eesti Isikulooline…, 

2015), õnnestus leida erinevate raamatute nimeregistrite baasil dokumentaalset materjali 

Voldemar Kuljuse isikuga seoses sellistest raamatutest nagu „Valusalt valge“ (Lepassalu, 2007: 

51), „Uskuda, elada“ (Masing, 2006: 32, 302, 398) „Läbi punase öö“ (Roos, 2000: 165, 185) jt. 

Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite analüütiline andmebaas ISE (Eesti artiklite…, 2015) avas 

Voldemar Kuljuse loomingu ja tema kohta ilmunud artiklite, retsensioonide ja trükitud materjalide 
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kajastamise ajakirjanduses. Eesti ajakirjanduse annoteeritud artiklite ja sõnumite leidmiseks 

kasutas töö autor ka andmebaasi BIBIS, mis hõlmab 1920.–40. aastate ajakirjanduse sisu (Eesti 

ajakirjanduse…, 2015) ja Eesti rahvusraamatukogu digiarhiivi DIGAR oli abiks 

ajakirjandusväljaannete täistekstide leidmisel (Eesti Rahvusraamatukogu…, 2015). 

Tallinna Ülikooli Arhiivraamatukogu väliseesti artiklite andmebaas VEART sisaldab üle maailma 

erinevates riikides ilmuvate väliseesti ajalehtede ja olulisemate ajakirjade artiklite jooksvat 

analüütilist bibliograafiat (Tallinna Ülikooli…, 2015). Andmebaasist leitud aines sisaldas 

Voldemar Kuljusega seoses eeskätt artikleid aastaist 1950–2007 Torontos väljaantavast Eesti 

Evangeeliumi Luteriusu Kiriku häälekandjast Eesti Kirik.  

Kuljusega seotud materjale õnnestus leida ka Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolisest arhiivist 

EKLA, mille peamisteks ülesanneteks on kultuurilooliselt oluliste käsikirjaliste allikmaterjalide, 

fotode, kunstiteoste ja audiovisuaalse ainese kogumine, korrastamine, säilitamine ning uurijatele 

kättesaadavaks tegemine (Eesti Kultuurilooline…, 2015) ja Eesti Muuseumide Veebivärava MUIS 

kaudu, mis võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga liitunud muuseumide 

kogudega (Eesti Muuseumide..., 2015). Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodulehel (Iisaku 

Muuseumi…, 2015) kajastatud kodu-uurimistööde nimekirja põhjal sai lõputöö autor teadlikuks 

mälestustest seoses Voldemar Kuljusega tema kaasaegsetelt – Erich Eriltilt, Karl Karbilt, Helend 

Peebult ja Ants Pikknurmelt. 

Voldemar Kuljuse teoste andmete täpsustamisel oli allikana kasutusel koguteos „Eestikeelne 

raamat 1918–1940“ (Eestikeelne…, 2012: 1185), kust selgub, et Voldemar Kuljuse sulest on 

ilmunud kolm jutluste kogumikku – „Lunastatud albatrossid“ (1925), „Juuda suudlus“ (1926) ja 

„Maa sool“ (1933) ning tõlked kahele näidendile – Herman Heijermansi „Hingede päev“ (1928) 

ja Gunnar Heibergi „Kulla võim“ (192?). Tema jutlusekogumikke on kirjeldatud ka varasemates 

eesti raamatute üldnimestikes – Eesti raamatute üldnimestik : 1924. a. alates (Eesti raamatute…, 

1924: 204, 317) ja Eesti raamatute üldnimestik : 1929-1933 = Catalogue général des livres 

estoniens : 1929-1933 (Eesti raamatute…, 1934: 567). 

Allikatena on käesolevas töös kasutatud koguteoseid, monograafiaid ja raamatuid: Voldemar 

Kuljuse elulooliste andmete ja loominguliste tööde täpsustamisel olid abiks „Album Rectorum 

Universitas Tartuensis 1632–1997“ (1997), „Eesti ajakirjandus aastatel 1766–1940“ (Aru, 2002), 

„Eesti rahvakiriku vaimsest omapärast“ (Aunver, 1961), „Eesti Riiklik Teatriinstituut 1946–1951“ 

(Valter, 2014), „Eestlaste perekonnaloo allikad“ (Must, 2000), „Haridusinstitutsioonid Eestis 
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keskajast kuni 1917. aastani“ (1999), „Homileetika“ (Petti, 2005), „Kultuurprotestantismi ja 

teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis“ (Saard, 2008), „Kuressaare teatrielu 18. sajandi 

kooliteatrist 21. sajandi linnateatrini“ (Pesti, 2014), „Poliitilised arreteerimised Eestis 1940–1988“ 

(Poliitilised…, 1996) ja koguteos „Virumaa“ (1996). 

Personaalbibliograafiate arenguloolisele ülevaatele lisasid allikatena väärtust „Eesti bibliograafia 

ajalugu 1901–1917“ (Hamburg, 2001), „Eesti bibliograafia ajalugu 19. sajandi lõpuni“ (Hamburg, 

1986), „Raamatumõtted“ (Valmas, 2007) ja „Uku Masing 100 : bibliograafia 1923–2009“ (Sepp 

2010). 

Perioodikaväljannetest leidsid eelkõige kasutamist ajakiri Protestantlik Maailm, seoses Voldemar 

Kuljuse loometöödega, ja 1950–2007 Torontos väljaantav Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 

häälekandja Eesti Kirik, mis sisaldab rohket ainest seoses Kuljusega. Retsensioone Voldemar 

Kuljuse teostele leidus ajakirjades Eesti Kirjandus (1926) ja Looming (1926) ning ajalehtedes 

Postimees (1926) ja Vaba Maa (1933). Allikatena olid kasutusel ka Eesti Kirjanike Liidu ajakiri 

Vikerkaar, EELK häälekandja Eesti Kirik, Lääne-Virumaa ajaleht Virumaa Teataja, Kirde-Eesti 

päevaleht Põhjarannik, Iisaku Valla leht Meie Keskel jt.  

Arhiivides ning muuseumides leiduvatest dokumentaalsetest säilikutest ja käsikirjalistest 

materjalidest on töös kasutatud:  

 Eesti Ajalooarhiivist – Tartu Keiserliku Ülikooli ja Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli üliõpilase 

Voldemar Kuljuse isiklikud toimikud ning Iisaku ja Viru-Nigula koguduste 

personaalraamatud;  

 EELK Iisaku koguduse arhiivist – perekonnaraamatud ja koguduse kroonika;  

 EELK Konsistooriumi Arhiivist – Voldemar Kuljuse teenistuskäik ja Curriculum Vitae;  

 Eesti Rahvusarhiivist – Voldemar Kuljuse uurimistoimik;  

 Iisaku Kihelkonna Muuseumist – Kuljusega seonduvad teadus- ja kodu-uurimuslike tööde 

ning fotokogud;  

 perekond Kuljuse koduarhiivist – dokumendid, kirjutised ja päevapildid; 

 Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvat Voldemar Kuljuse dissertatsiooni „Praegusaja 

jutluse stiil ja ettekanne“. 

 

 



10 

 

1.2 Varasem teadmine Voldemar Kuljusest 

 Uurimistöö käigus selgus, et Voldemar Kuljuse kohta leidub kirjutisi nii raamatutes, 

perioodikaväljaannetes, audiovisuaalsalvestistel kui käsikirjalistes materjalides.  

Avalikke üldkäsitlusi Voldemar Kuljuse kui teoloogi, kultuuri- ja ühiskonnategelase elulooliste 

ning loometegevuse andmete kajastavad teatmeteosed: Eesti Kirjanduse Seltsi poolt välja antud 

„Eesti avalikud tegelased : eluloolisi andmeid“ (Eesti avalikud…, 1932: 124–125) ning kirjastuses 

Sõnastus trükivalgust näinud „Maakondlikud suurmehed : Põhja-Eesti kultuurlugu ja tegelased“ 

(Maakondlikud…, 1937: 92).  

Raamatutest „Konsistoorium ja protestantline liikumine : süüdistuskiri õp. Th[eodor] Tallmeistri 

vastu ja tema vastus“ (Konsistoorium ja…, 1927: 5–7 ) ja Karl Kaupsi „Protestantism Eestis“ 

(Kaups, 1933: 18–19, 23–24, 34) võib leida teemakajastusi Kuljuse kui liberaalse teoloogia suuna 

esindajast. Samuti sisaldavad usualaseid teemakajastusi eksiilis trükivalgust näinud väljaanded 

„Aastate kestes : kiriku ja kultuuriloolisi vaatlusi 1924–1959“ (Aunver, 1961: 48, 49, 127) ja 

„Eesti Vaba rahvakirik : dokumentatsioon ja leksikon“ (Veem, 1988: 416).  

Viimasel aastakümnel on lisandunud Voldemar Kuljuse kui protestantliku voolu esindaja kohta 

põhjalikke ja üksikasjalikke usualaseid teemakäsitlusi Riho Saardi monograafias 

„Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu“,  kus autor toob Kuljuse käsitluse esile 

peatükkides „Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus Tallinna Püha Vaimu koguduse 

uusprotestantlikud vaimulikud“ ning „Ketseriprotsess Voldemar Kuljuse (1898–1979) üle“ (Saard, 

2008: 62–72, 139–163). Priit Rohtmetsa doktoritöös „Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi 

Luteri Usu Kirikus aastatel 1917–1934“ sisaldub peatükk „Õpetaja Kuljuse vaimulikuametist 

tagandamine“ (Rohtmets, 2012: 379–403). 

Omaette huvitava käsitluse oma lapsepõlvemälestusest on kirja pannud Ago-Livius Kerge teoses 

„Tudulinna – siit ma tulen : meenutuste esimene raamat“ peatükis „Hingekarjane“ (Kerge, 2015: 

117–121). Autor hindab Kuljust kui vaimulikku, kes oli oma koguduseliikmetega suurepärastes 

suhetes ja suhtles ka lastega lugupidavalt ning kelle jutlused olid huvipakkuvad erinevas eas 

inimestele.  

 Teemakäsitlusi Voldemar Kuljusest kui teatritegelasest on nii oma raamatutes, rohketes 

sõnavõttudes ja intervjuudes ajakirjanduses kui ka mitmetes tele- ja raadiosaadetes avalikkuse ette 
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toonud näitleja ja kodu-uurija Helend Peep. Kogumikus „Iisaku lood : [mälestused]“ (2005) on 

avaldatud seoses Kuljusega teemakäsitlus „Iisaku näitemängu tegevusest 1905–1940“ ning 

mälestusteraamatus „Nende helinate saatel“ (2001) kajastub Voldemar Kuljus kui näitejuht, kelle 

käe alt sai Helend Peep „tuule tiibadesse“ ja jõudis suurtele lavadele. Ka Eike Värgi monograafias 

„Helend Peep roosiokkalisel teatriteel“ (2011) on Kuljusele pühendatud terve peatükk – „Pastor 

Voldemar Kuljus – Iisaku kultuurielu hing“.  

Suur osa Voldemar Kuljuse kohta kirjutatust on jäänud käsikirjadesse, kuna nõukogude 

okupatsiooni perioodil ei olnud usutegelastega seonduv soositud, rääkimata nende kohta kirjutiste 

trükisõnas avaldamisest.  

Käsikirjalistes materjalides, mis leiduvad eeskätt Iisaku Kihelkonna Muuseumi kogudes, ei sisaldu 

Voldemar Kuljusega elu- ja tegevuse üldkäsitlusi. Leidub teemakäsitlusi Kuljusest kui aktiivsest 

kohapealsest ühiskonna- kultuuri- ja usutegelasest, mis on enamasti positiivse tonaalsusega kirja 

pandud tema kaasaegsete poolt. Mälestusi on kirjutanud Erich Erilt, tuntud põllumajandusjuht, 

kultuuriedendaja ja kodu-uurija, kes meenutab Kuljust oma töös „Mälestusi Voldemar Rauast ja 

Voldemar Kuljusest“ (1988) kui kohaliku intelligentsi esindajat, kellega ta lävis möödunud sajandi 

50.–60. aastatel. Karl Karp kätkes oma kodu-uurimusliku töö „Iisaku kihelkonna kirikuelu aastatel 

1640–1940“ (1991) ridadesse suure lugupidamise oma kunagise hingekarjase ja kodukiriku vastu 

(Karp, 1991). Tudulinlane Ants Pikknurm kajastab uurimuses „Tagasivaade. Tudulinna mõis ja 

kirik“ (1986) Kuljuse tegevust pastori ja muusikategelasena eelmise sajandi 20.–40. aastatel. Oma 

isast on kirjutanud ka tütar Judith Kulvere („Mõned andmed Voldemar Kuljuse kohta“). Tuntud 

näitleja Helend Peep, kes on sügavat huvi ilmutanud ka koduloo vastu, on kirja pannud mälestused 

Voldemar Kuljusest kui näitejuhist Iisaku päevilt („Meenutusi Voldemar Kuljusest“). 

 Lisaks varem teada olnud ainesele, on antud lõputöö raames ilmsiks tulnud väga mitmeid uusi 

andmeallikaid, kus on kajastatud Voldemar Kuljuse elu ja tegevust. Nähtub, et seoses Kuljusega 

leidub rohkeid ja põhjalikke käsitlusi tema usualasest tegevusest liberaalteoloogia vallas. Tänu 

Helend Peebule on ammendavalt käsitletud Voldemar Kuljust kui teatritegelast, kuid praktilisest 

puuduvad käsitlused Kuljusest kui kirjanikust, publitsistist, muusikust, kogukondliku intelligentsi 

esindajast ja haritlasest. Kokkuvõtvalt võib väita, et vajaka on üldkäsitlus Voldemar Kuljuse elu- 

ja loometeest.  

 Juba Kuljuse kaasaegne ja tema loomingu austaja Erich Erilt on märkinud, et Voldemar Kuljuse 

elu ja tegevus Iisaku kultuuriloos vajaks jäädvustamist (Erilt, 1987: 31). Ka Iisaku 
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Kihelkonnamuuseumi töötajate sõnul on Kuljusega seonduvat mitteküllaldaselt käsitletud. Sellest 

teadmisest lähtuvalt on töö autor võtnud südameasjaks antud tühimikku täita ja koostada leitud 

trüki-, arhiivi- ja käsikirjalise materjali alusel põhjaliku Voldemar Kuljuse bibliograafia. Kogutud 

aines annab aluse usu-, ühiskonna- ja kultuuritegelase Voldemar Kuljuse elutegevuse edasi 

uurimiseks ja jäädvustamiseks.  

 

 1.3  Eesti personaalnimestike areng 

 Raamatukogusõnastiku järgi oli bibliograafia esialgu käsikirjade kirjutamine. Tänapäeval 

nimetatakse selleks teavikute uurimist nende süstematiseerimise ja sisu avamise kaudu ning nende 

kasutamist hõlbustavate nimestike koostamist. Bibliograafiaks nimetakse ka kirjanduse loetelu, 

teoste nimestikku – teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogumit. (Raamatukogu 

sõnastik, 2015) 

 Eestis arenes vajadus bibliograafia tekkeks 17. sajandi teisel poolel seoses eestikeelsete trükiste 

hulga suurenemisega. Esimesed algelised ülevaated avaldati 17.–18. sajandi eestikeelsete 

vaimulike raamatute eessõnades. Praegustel andmetel ilmus esimene eestikeelne ja eesti lugeja 

jaoks kirjutatud ülevaade 1729. aastal, kus vaimulike asemel pöördutakse esmakordselt rahva 

enese poole. Selle põhjuseks olid rahva lugemisoskuse tõus ja raamatute senisest suurem levik. 

(Hamburg, 1986: 14, 18). 

 19. sajandi teist poolt võib nimetada bibliograafia väljakujunemise ajastuks. Kujunesid välja 

bibliograafia põhiharud. Domineerima hakkasid keeleprintsiibil koostatud bibliograafiavahendid, 

nende ülesehituses ja kirjes jõuti sajandi lõpul lähedale tänapäevastele vormidele. 

Bibliograafiavahendite koostajaiks olid valdavalt eesti haritlased ja enamik vahendeist olid 

mõeldud eesti lugejaskonnale. (ibid, 1986: 206) 

 Bibliograafia üksikute harude väljakujunemisega arenes ka nimestike vormiline külg. Esines juba 

nii alfabeetilise, kronoloogilise kui süstemaatilise ülesehitusega nimestikke. Lisandusid ka 

registrid. Kõige mahukam ja liigendatum oli 1869–1870 välja antud Eduard Winkelmanni 

„Bibliotheca Livoniae historica“. Võib juba märgata kirje arengut täpsuse ja järjekindluse suunas. 

19. sajandi lõpuks oli suudetud eesti bibliograafia vallas luua mitmeid selliseid töid, mis peale 

ajaloolise tähtsuse on tänapäevani säilitanud oma kasutamisväärtuse. Rahvusbibliograafia alal on 

rikkalikuks andmeallikaks Johann Heinrich Rosenplänteri „Bibliotheca esthonica“ jt. (ibid, 1986: 

208–210) 
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 Vaatamata sellele, et kirjeandmeilt olid 19. sajandil ilmunud personaalnimekirjad ja -ülevaated 

üsna erinevad ning enamasti napi ja puuduliku kirjega, oli neil täita kaks olulist ülesannet – kujunes 

välja esialgne perioodikanimestike struktuur ning nimestikud täitsid samas ka rahvahariduslikku 

funktsiooni (Seppa, 2013: 12). 

 20. sajandil hakati juba koostama personaalnimestikke, mis võisid oma ülesehituselt olla küllalt 

erinevad, kuid domineerivaks sai bibliograafilise materjali võimalikult ammendav esitamise 

printsiip. Bibliograafiatesse koguti kogu teadaolev materjal, nii vastava isiku looming kui ka tema 

kohta ilmunud kirjutised ning nii raamatutes kui perioodikas avaldatu. Põhiliselt koostati 

bibliograafiaid isikute sünni- või surma-aastapäevade puhul. („Kalevipoja“ bibliograafia…, 1964: 

5) 

 Enamasti olid ülevaated soovituslikku laadi, eesmärgiga tutvustada teadlase või kirjaniku elu ja 

tegevuse kõrval ka tema kirjutatud töid. Ilse Hamburgi järgi (Hamburg, 2001: 212) on heaks 

näiteks Kreutzwaldi personaalnimestik, mis valmis autori 100. sünniaastapäevaks, koostajaks 

Villem Reimann. Nimestiku esimene osa hõlmab autori kirjatöid ja teine osa kannab pealkirja „Mis 

Kreutzwaldist ja tema kirjatöödest on harutatud“. Järjestus on tööde piires üldjoontes 

kronoloogiline, kuid teine osa on autorite järjestuses alfabeetiline. Kreutzwaldi töödest on 

nimetatud peamiselt raamatuid, aga ka üksikuid artikleid. Kreutzwaldi kohta ilmunu sisaldab 

artikleid, raamatute eessõnu, lehekülgi kirjanduslugudest ja teistest raamatutest.  

 J. Kunderi, ja G. J. Schultz-Bertrami tööde nimestikku võeti juba ka käsikirju. Kirjeandmetelt on 

personaalnimekirjad ja -ülevaated enamasti napi ja puuduliku kirjega. Soovitava suunitluse korral 

on tavaliselt piirdutud lühendatud pealkirja ja ilmumisaastaga. Teadusbibliograafia eesmärkidel 

avaldatud nimestikes on kirje täielikum, sageli oli antud ka ilmumiskoht, kirjastaja või trükkal, 

lehekülgede arv, harva formaat. (ibid, 2001: 212) 

 1920.–30. aastatel ilmusid mitmed biobibliograafiad, mis käsitlesid ühe isiku elu, tegevust ja töid 

ning tema loomingut loetlevat ning elulooülevaadet sisaldavat materjali (Raamatukoguhoidja…, 

1996: 29), kuid neis oli nimestiku osakaal väike ning need ei kajastanud kogu autori loomingut. 

Nii oli see eesti suurmeeste Juhan Liivi (1927), August Kitzbergi (1935), Lydia Koidula (1936), 

Mattias Johann Eiseni (1938) ja Anton Hansen Tammsaare (1938) puhul (Seppa, 2013: 16). Eraldi 

väljaandena ilmus 1937. aastal maditsiiniteadlase Georg Barkani saksakeelne bibliograafia 

(ESTER, 2015). 
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 Nõukogude perioodil hoogustus Eestis personaalbibliograafiate koostamine. Kõik Eesti suuremad 

raamatukogud tegelesid juhtivate kirjanike, kultuuritegelaste, teadlaste, heliloojate 

bibliograafianimestike koostamisega. Samuti olid personaalnimestikud ka Tallinna Pedagoogilise 

Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri diplomitööde teemaks. Nimestikke koostati 

ka rahvaraamatukogudes. Personaalnimestikud, mida ilmus nõukogude perioodil saja ringis, olid 

suure teadus- ja kultuuriloolise väärtusega, kuna taotleti võimaluste piires isiku kogu loomepärandi 

jäädvustamist. (Kalvik, 1994: 109)  

 Nimestikke ilmus küll palju, kuid see oli valikuline. Tsensuuri tõttu ei saanud ilmuda nimestikud 

mitte kõigi, vaid ainult nende loomeinimeste kohta, kes olid valitseva võimu silmis soositud. 

Samas andsid nimestikud aimu eesti rahva kultuuri- ja loomejõust ning mitmed neist olid küllalt 

suure teadus- ja kultuuriloolise väärtusega, kuna taotleti võimaluste piires isiku kogu loomepärandi 

jäädvustamist (ibid. 1994: 111). 

Uurides antud lõputöö kontekstis, elektronkatloogi ESTER andmetele tuginedes, eesti 

loomeinimeste kohta valminud bibliograafiaid, selgus, et enim ilmus perioodil 1940–1991 

nimestikke kirjanikest, oluliselt vähem heliloojatest, kunstnikest, teatritegelastest ja ajakirjanikest. 

Kirjanike bibliograafiad olid paljud soovitusliku iseloomuga ja ilmusid enamasti seoses autorite 

sünni- või surma-aastapäevadega.  

Mitmed kirjanike bibliograafiad ilmusid koos metoodilise kirjaga raamatukogudele. Näiteks 

sisaldas Oskar Lutsu kirjandusnimestik (Oskar Luts: metoodilisi…, 1966) peale kirjaniku elu ja 

loomingu tutvustamise ning kirjanduse loetelu ka selliseid rubriike nagu „Eesti NSV 

rahvakirjaniku Oskar Lutsu loomingu tutvustamisest raamatukogudes“,  „Katkendeid Oskar Lutsu 

„Mälestustest“ kasutamiseks kirjandusõhtutel“ ja ka „…6.–8. klasside kirjandushommikutel“.  

60.–70. aastatel ilmusid eraldi personaalnimestikud E. Särgava (1968), H. Männi (1969), E. Niidu 

(1972), P. Kuusbergi (1976), V. Luige (1977), D. Vaarandi (1977), M. Raua (1979) jt kirjanike 

kohta. Lastekirjanikest saab nimetada J. Rannapi (1972), H. Puki (1975) ja H. Väli (1979) 

soovitusnimestikke. Nimestikud olid sarnase ülesehitusega, sisaldades kirjaniku autobiograafiat, 

teoste kronoloogilist loetelu (eraldi täiskasvanuile ja lastele), kirjutisi autori kohta. Paljudel 

juhtudel esitatakse ka kirjaniku teoste tõlkeid, arusaadavalt enamasti nõukogude ja sotsialistlikke 

maade rahvaste keeltesse. Valdavalt on nimestikes autori teosed koheselt seotud retsensioonidega, 

samuti sisaldavad nad ka autori loomingu- ja nimeregistrit. 
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Eraldi personaalnimestikud ilmusid peamiselt Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ja Fr. R. 

Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riikliku Raamatukogu (Eesti Rahvusraamatukogu) väljaandel, kuid 

väljaandjaiks olid ka Tallinna Polütehnilise Instituudi Raamatukogu, Eesti NSV Teaduste 

Akadeemia (Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu) ja Fr. R. Kreutzwaldi nimeline 

Kirjandusmuuseum ning Eesti NSV Riiklik Laste- ja Noorteraamatukogu. Enim ilmus nimestikke 

1970.–1980. aastatel. 

Aastatel 1980–1990 jätkus kirjanike soovituslike personaalnimestike väljaandmine: F. Kreutzwald 

(1982), J. Smuul (1982), H. Jõgisalu (1983), V. Sõelsepp (1983), O. Tooming (1985), A. Valton 

(1986), K. Lepik (1990) jt, ülesehitus sarnane eelmisele ajaperioodile. Nimestikud olid enamasti  

mahukad ja sisaldasid rohkelt informatsiooni nii kirjaniku elu kui loometegevuse kohta. 

Üldjoontes on personaalbibliograafiate ülesehitus sarnane, kuid leidub erisusi nimestikesse lisatud 

erinevate rubriikide osas. Kreutzwaldi nimestikus sisalduvad näiteks sellised rubriigid nagu 

„Kirjanikud Fr. R. Kreutzwaldist (A. H. Tammsaare, F. Tuglas, E. Nirk, B. Alver, P. Kuusberg)“ 

ning „Fr. R. Kreutzwald ja tema looming ilukirjanduses, kunstis ja muusikas“. Juhan Smuuli puhul 

nimetatakse ka tema teoste kordustrükke ja temale pühendatud luuletusi. Oskar Toominga 

nimestikus on ära toodud kirjaniku autasud seoses tema juubelisünnipäevadega. Kalju Lepiku 

bibliograafiast leiab publitsistika alt intervjuud autoriga ja registritesse on lisatud nimestikus 

esinevad väliseesti perioodilised väljaanded.  

Põhiline osa Nõukogude Eesti raamatukogude soovitusbibliograafiast ilmus metoodikakogumikus 

„Tähtpäevakalender raamatukogudele“, mis vähehaaval muutus laiemaltki kasutatavaks 

väljaandeks. Mitmed seal ilmunud kirjandusinimeste personaalnimestikud olid sel ajal ainsad 

nende töid ja nende kohta kirjutatut koondavad bibliograafiad. (Eesti kirjandus…, 1990: 3–4)  

Tähtpäevakalendrid ilmusid 1957–1991 kaks või neli korda aastas. Eraldi anti välja lastekirjanduse 

tähtpäevakalendrit, mis aastatel 1977–1989 kandis nimetust „Lastekirjanduse tähtpäevi“ ja 1990–

1994 „Lastekirjanduse kalender“. Tähtpäevakalendrites avaldati kirjanduse soovitusnimekirju nii 

seoses erinevate tähtpäevadega ja tuntud ühiskonnategelaste ning loomeinimeste 

juubelisünni(aasta)päevadega. Persoonide puhul sisaldas see juubilari lühiandmeid, tema 

loomingut ja tema kohta avaldatut. Kuna tähtpäevi peetakse iga viie aasta tagant, siis hilisemates 

kalendrites olid juba viited autori eelmistes nimestikes avaldatule ning vastses nimestikus olid ära 

toodud vaid uued kirjutised. 
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1990ndate algul ilmusid eraldi traditsioonilise ülesehitusega personaalnimestikud: Julius Oro 

(1991) ja Jüri Parijõgi (1992) jt. Väga mahukas ja põhjalik oli bibliograafia „Ellen Niit : 

kirjandusnimestik“, mille alguses autor kõneleb ise endast, järgnevad raamatute kronoloogiline 

loetelu ja kirjandusnimestik. Bibliograafia ülesehitus on järgmine: looming (teosed, autor 

tõlkijana, autor koostajana, E. Niidu teoste tõlked, E. Niidu luule muusikas), kirjandus elu ja 

loomingu kohta (aunimetused, lühibiograafiad, teoste arvustused ja käsitlused, üldist ja 

mitmesugust, E. Niidule pühendatud luulet, E. Niit kujutavas kunstis, fotod ja tema teoste 

lavastused), registrid (teoste pealkirjad, nimeloend, avaldamiskeelte loend). Registrid on omaette 

lisana kirjandusnimestiku kaasapanus. (Ellen Niit…, 1991). 

 Kaasajal koostatakse personaalbibliograafiaid nii raamatukogudes, kõrgkoolides kui 

teadusasutustes, samuti valmivad nad kõrgkoolide lõputöödena. Näiteks on Anneli Sepp 

koostanud „Uku Masing 100 : bibliograafia 1923-2009“ (2010), Anne Valmas Tallinna Ülikooli 

Akadeemilises raamatukogus „Hellar Grabbi : bibliograafia“ (2013) ja Malle Elstein Võrumaa 

Keskraamatukogus „Valev Uibopuu 19.10.1913 - 18.03.1997 : bibliograafiakirjanik“ (2013). Tartu 

Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Infoosakonna lõputöödena on lähiajal valminud Oskar Lutsu 

(autor Ene Seppa), Aleksander Suumani (autor Lea Rand), Virve Osila (autor Tiina Tõnurist) 

bibliograafiad. (ESTER, 2015) 

 Uuel ajal tuleb ka bibliograafiatööd näha uues valguses. Arvutiajastul on bibliografeerimine 

muutunud tänu otsingutele läbi maailma raamatukogude kataloogide tunduvalt lihtsamaks. 

Bibliograafiaid on võimalik koostada ja kasutada andmebaasides, kus kõik on kergesti leitav ja 

jooksvalt täiendatav. Bibliograafiatele saab anda kaasaegse vormi neid CD-dele salvestades. 

Samas ei saa ka kasvavas infotulvas läbi väljaannete süstematiseerimise ja korrastamiseta, mida 

juba läbi aastasadade on bibliograafia teha suutnud. (Valmas, 2006: 40) 

 Kokkuvõtvalt võib öelda, et personaalnimestikud on vahendajad huvipakkuva isiksusega seotud 

kajastuste ja lugejate vahel, mille ülesehitus peab vastama potensiaalsete kasutajate vajadusele. 

See aga oleneb bibliograafi pädevusest ja tema valikukriteeriumitest – kui põhjalikku ning millises 

mahus ülevaadet on persioonist soovitud anda. 

  Aga markantse üksikisiku poolt korda saadetu on alati olnud ja jääb tõenäoliselt edaspidigi 

kaaskodanike huvi- ja uurimise objektiks. Kirjutava ja avaldava inimese elutöö uurimise 

faktiliseks põhialuseks on tema tööde nimestik – alles enam-vähem täieliku bibliograafia 

olemasolu annab võimaluse tema tegevust uurida ja hinnata. Seega on taoline nimestik abivahend 
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kultuuri- või teadusajaloolasele, olles samas kahtlemata ka iseseisvana kaalukaks panuseks 

kirjanduse, teaduse, muusika vms ajalukku. Bibliograafia on ka tänuavaldus lugupeetud ja 

hinnatud isikule, olgu elavale või juba meie hulgast lahkunule. (Klaassen, 2007: 50) 

   

 1.4  Voldemar Kuljuse bibliograafia ülesehitus 

 Ülevaade Eesti personaalnimestike arengust ja ülesehitusest võimaldas valida Voldemar Kuljuse 

bibliograafia koostamiseks sobivaima variandi. Kuigi personaalnimestikke on Eestis palju välja 

antud, ei ole vaimulike bibliograafiaid praktiliselt üldse koostatud. Kuna käesoleva lõputöö 

subjektiks on teoloog ja kirjanik Voldemar Kuljus, oli töö koostamisel võrdlusmaterjalina abiks 

Anneli Sepa koostatud nimestik „Uku Masing 100 : bibliograafia 1923–2009“, mis ilmus Tartus 

Ilmamaa kirjastuses 2010. aastal. Uku Masing ja Voldemar Kuljus olid paljuski sarnased, mõlemad 

usu- ja ühiskonnategelased, kes olnud tegevad kirjandusalal ning tegutsenud ühel ja samal 

ajaperioodil. Uku Masing on Voldemar Kuljuse juhtumiga seoses ka trükiväljaannetes sõna 

võtnud. 

 Masingu bibliograafia koosneb kolmest osast – Uku Masingu tööde bibliograafia; esseed, artiklid, 

kirjutised Uku Masingust ja jäädvustused Uku Masingust. Antud peatükid jagunevad omakorda 

alapeatükkideks. Registritena on koostatud luuletuste pealkirjade ja esiridade ning isikunimede 

loendeid. Kasutatud on läbivat numeratsiooni. Ülesehitus on aastate lõikes kronoloogiline. 

Artiklikirjete vormistamisel on kasutatud 2009. aastal valminud ELNET-i andmebaasi ISE 

töörühma juhendit. 

 Masingu trükis avaldatud loome- ja käsikirjalised tööd moodustavad 628 kirjet. 

Bibliograafianimestik koosneb kokku 1646 kirjest. Nimestikku on lisatud ka arhiivides ja 

raamatukogudes kättesaadavad käsikirjad, kirjavahetus, heli- ja audiovisuaalsed salvestised, 

samuti avalikult kättesaadav fotomaterjal.  

 Kuna nõukogude aeg jättis Uku Masingust väga palju varju, siis pakub Anneli Sepa koostatud 

bibliograafia ka näiteid selle kohta, kuidas Masing ei saanud artikleid oma nime all avaldada ja 

seda tuli teha varjunimede all. Tööd võisid ilmuda ka teiste autorite nime all või üldse nimetuna. 

Kuna siiani ei ole Uku Masingust ilmunud monograafilist käsitlust, annab käesolev bibliograafia 

hea histograafilise pildi temast kui teoloogist, luuletajast, tõlkijast. See võimaldab määratleda 

Masingu vaimset pärandit kultuuriprotsessis. (Kuusk, 2011: 936) 
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 Voldemar Kuljuse bibliograafianimestiku koostamisel Uku Masingu bibliograafiat aluseks võttes, 

on rakendatud eeskätt läbivat kronoloogilist ülesehitust ja eraldi peatükid hõlmavad autori töid 

ning kirjutisi tema kohta. Nii nagu Masingu bibliograafia, sisaldab ka Kuljuse nimestik nii trükis 

kui ka käsikirjades avaldatud loomingut ning materjale tema kohta nii raamatutes, perioodikas, 

audiovisuaalsalvestistel kui arhiivimaterjalides, samuti jäädvustusi eraldi fotode näol. Nimestik 

koondab Voldemar Kuljuse kirjanduslikud tööd – ilukirjanduse, jutlused, artiklid, ülevaated, tõlked 

ja kajastused tema kohta alates esimesest ilmunud kirjutisest 1917. aastal kuni 2015. aasta lõpuni. 

Bibliograafiale on lisatud ka isikunimede register. 

Lõputöö koostaja taotluseks on olnud anda võimalikult täielik ülevaade teoloog Kuljuse vaimsest 

pärandist ja temaga seonduvast, koondades nimestikku kõik kirjutised ja kajastused, kus Voldemar 

Kuljust on mainitud. Bibliografeeritud on ka kogu kättesaadav käsikirjaline materjal, samuti 

helilooming Kuljuse tekstidele, audiovisuaalsalvestised ning muuseumides ja arhiivides avalikult 

kättesaadavad fotod Voldemar Kuljusest ning lisatud tema lavastatud näidendite loetelu.  

 Bibliograafianimestikud on just sel juhul põnevad ning huvi- ja avastamisrõõmu pakkuvad, kui 

subjekti elu ja tegevust on kirjasõnas võimalikult rohkesti kajastatud. „Bibliograafia oma 

lakooniliste kirjetega ja nende taga peituva oletatavusega võib asjast huvitatu jaoks olla tõeline 

kunstiteos“. (Jõgi, 1991: 503) 

 Antud juhul on tegemist biobibliograafiaga – ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitleva kirjandust 

ning tema loomingut loetleva ja tema eluloo ülevaadet sisaldava bibliograafiaga 

(Raamatukoguhoidja…, 1996: 29), mis järgib Eestis tavaks saanud personaalnimestike koostamise 

traditsioone, kus ühe rubriigi piires on kirjed järjestatud kronoloogiliselt ilmumisaasta järgi. Samal 

aastal ilmunud raamatud on aasta piires järjestatud alfabeetiliselt. Perioodikaväljaannete puhul ei 

ole eristatud ajakirju-ajalehti, kirjed on järjestatud ühe aasta piires kronoloogiliselt, ühel ja samal 

päeval ilmunud trükiste kirjed on antud alfabeetiliselt. Kirjetes on pealkirju täiendatud 

nurksulgudes kas teose tüübi andemetega või žanrimääranguga. Bibliograafia koostaja 

omapoolsed annotatsioonid ning täiendused ja selgitused sisu kohta on esitatud märkuste alas 

kaldkirjas. 

 Kirjed on järjestatud järgmiselt:  

1. Voldemar Kuljuse tööd raamatutes, perioodikas, helikandjatel, käsikirjades 

2. Voldemar Kuljuse tõlketööd raamatutes, perioodikas, käsikirjades 
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3. Kirjutised ja kajastused Voldemar Kuljuse kohta raamatutes, perioodikas, 

audiovisuaalsalvestistel ja käsikirjades 

4. Voldemar Kuljus eraldi fotodel 

5. Voldemar Kuljuse poolt lavastatud näidendid 

 Raamatute kirjed on seotud retsensioonide kirjetega dokumendisisese linkimise kaudu. 

Perioodikaväljaannete puhul on ajakirjade-ajalehtede kirjed esitatud eristamata kujul. Sama 

pealkirjaga ja sama tekstiga kirjed on loendusesse sisse võetud, kuid hilisemad on seotud esimese 

kirjega (märkustes tekst sama nr). 

 Bibliograafia kasutamise lihtsustamiseks on kirjetel avatud sisu ja publikatsioonide kirjed 

varustatud selgitavate lühiannotatsioonidega ning jutluste puhul on märkuste alas ära toodud 

perikoobid, mis aitavad avada kõnede mõtet. Kasutamist hõlbustab ka isikunimede register.  

 Bibliograafias on kasutatud linkimist, mis annab kasutajatele võimaluse jõuda mugavalt väljaande 

vastavale leheküljele. Andmebaasi siseselt saab kasutaja soovi korral iseseisvalt edasi liikuda. 

Ajakirjanduslik materjal, millele ligipääs ei ole 2016. aasta seisuga piiratud ja mis on selleks ajaks 

jõutud digiteerida, omab kirjes hüperlinki. 

  

 Nimestikku lisatud Voldemar Kuljuse poolt lavastatud näidendite kirjed on koostatud andmete 

põhjal, mis sisalduvad Helend Peebu käsikirjalises ülevaates „Mälestusi ja kokkuvõtteid Iisaku 

näitemängutegevusest“. Kahjuks on sealne informatsioon ebapiisav ega anna täelikku ülevaadet 

sellest, milliste näidendiraamatute alusel lavastati, kas need olid trükitud või käsikirjalised. 

Mitmed näitemängud on Kuljus ise dramatiseerinud proosateoste järgi või katkendina 

originaallavastustest. 

Bibliograafias pole avatud kõigi autorite eesnimesid ja pseudonüüme, kuivõrd kõiki ei olnud 

võimalik kontrollimise teel kindlaks teha. Isikunimede registrisse on sisse võetud kõigi nimestiku 

kirjetes esinevate isikute nimed ja pseudonüümid originaalkukujul. Tuvastatud autorite 

pseudonüümid on avatud nurksulgudes.  

Üksikute perioodikaväljaannete kirjetel (Tudulinna Hääl, Rahva Hääl) puuduvad täpsustavad 

leheküljenumbrid, kuna neid ei õnnestunud de visu läbi vaadata. 

Selgus, et seoses Kuljusega leidub väga rohkesti kirjutisi, seda eeskätt ajaperioodist kuni aastani 

1940, kuid ka hilisemad perioodid 1941–1990 ning 1991 kuni tänase päevani sisaldavad rikkalikult 
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ainest. Seetõttu on töö osutunud laiaulatuslikumaks, kui võis eeldada.  

Sisulise poole pealt üllatas, et paljudel kirjutistel puudusid autorid või olid artiklid allkirjastatud 

pseudonüümidega, mille tuvastamine oli paljudel juhtudel raskendatud. Ka ilmnes, et Kuljusega 

seotud rohke ainestiku läbitöötamine on mõneti keeruline nii usutemaatika kui ka suure mahu tõttu. 

See aga ei vähendanud huvi antud uurimistööd realiseerida ja selle kallal vaeva näha.  
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 2.  VOLDEMAR KULJUSE ELULUGU  

 
Voldemar Kuljus sündis 2. oktoobril 1898. aastal Kundas, Virumaal. EELK Viru-Nigula koguduse 

sünnimeetrikas (EAA.1231.1.240) kajastub, et vana kalendri järgi 20. septembril 1898 sündis Jüri 

ja Juuli Kulliuse perre esiklaps, kes sai nimeks Voldemar. Mõned aastad hiljem tulid ilmale 

nooremad lapsed: õde Elvine Henriette sündis 20. detsembril 1899, vend Richard 13. juunil 1902 

ja õde Melanie 1. augustil 1903.  

Oma lapsepõlve saatis Voldemar Kuljus mööda Aseris, kus tema isa töötas tsemendivabrikus 

kantseleiametnikuna ja direktori „parema käena“, ema oli kodune. Sealsamas, vabriku 1895. aastal 

ehitatud koolis (Hariduse…2016), omandas ta aastatel 1905–1907 alghariduse. Edasi siirdus 

Voldemar Kuljus õppima Rakverre, olles 1907–1908 õppeaastal Rakvere saksa- ehk linnakooli 

kasvandik (Curriculum Vitae, EELK KA). Antud õppeasutuses said õpilased väga hea vene keele 

oskuse ning rakendusliku iseloomuga teadmisi, samas aga ei valmistatud neid ette õpingute 

jätkamiseks gümnaasiumis või reaalkoolis, mistõttu nimetati linnakoole ka „tupikkoolideks“. Kes 

soovisid edasi õppida, pidid vajakajäämised tasa tegema iseseisva tööga. (Haridus…,1999: 106) 

Voldemar Kuljuse koolitee jätkus 1908–1909 Viru-Nigulas sealse köstri ja hilisema Tartu praosti 

Gustav Rutopõllu kodukoolis, mis oli ümbruskonnas tuntud kui eestimeelse vaimuga kool (Kuljus, 

Voldemar…, EELK KA). Riiginõukogu 19. aprillil 1906 kinnitatud otsus lubas Balti 

kubermangude erakoolides õppekeelena kasutada kohalikke keeli tingimusel, et need koolid on 

täielikul eraülalpidamisel ja et Venemaa ajalugu ja geograafiat õpetatakse seal vene keeles 

(Haridus…,1999: 72–73). 

1909. aastal astus Voldemar Kuljus Tallinna Nikolai I nimelisse keiserlikku gümnaasiumi 

(Ревельская гимназия имени Николая I), mis oli sel ajal üks seitsmest vene õppekeelega 

poeglaste gümnaasiumist Eestis (ibid: 84). Gümnaasiumis õppides oli Kuljus eeskujuliku 

käitumisega ja eriliselt heade tulemustega ajaloos (EAA.402.1.14112), lõpetades gümnaasiumi 

1917. aastal hõbe-aurahaga magna cum laude staatuses. Tema gümnaasiumi lõputunnistusel olid 

kõik väga head hinded, välja arvatud füüsika, milles oli omandatud hinne „hea“. 

(EAA.2100.1.6261)  
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Juba keskkooli läks Kuljus õppima mõttega kunagi usuteadust tudeerida ja ristiusu jutlustajaks 

saada. Ta ise kirjeldab seda nii: „Selle idee pani minusse isa, kes Harjumaalt – Rapla-Nissi maa-

alalt pärit, kus teatavasti usuelu kaunis elav, olgugi, et paiguti ühekülgne, kultuurtendentside vastu 

vaenulik, patriarhaalse ilmega. Aga mina sain ka ainult palja mõtte, sest muidu ei olnud meie 

perekonnas usulistes ja kiriklikes küsimustes mingit erilist huvi olemas“. (Currculum Vitae, EELK 

KA)  

Samas tundis Kuljus juba keskkoolipäevil suurt huvi ka teatritegemise vastu, mistõttu ta oli tegev 

Aseri vabriku teatritrupis. „[…] minus tärkas elav huvi, kirg näitelava ja luule vastu. Omal ajal 

ulatas see tendents nii kaugele, et ükski abinõu, ükski võte vastumeelt polnud, kui selle kaudu aga 

tee avaneks teatrisse pääsemiseks: neil aegadel ei küsinud mina ettekirjutustest ja kuludest, mida 

kool ja kodune kasvatus nõudsid. Lõpuklassidesse saades kaotasin selle kire, ja minu huvide ring 

koondus jälle alg- ja põhihuvi – usuküsimuste ümber“. (ibid, EELK KA) 

1917. aastal asus Voldemar Kuljus tudeerima meditsiini Keiserlikus Tartu Ülikoolis 

(Императорской Юрьевский Университет), kusjuures kohtame tema dokumentides nimekuju 

Kulljus (Kuljus) (EAA.402.1.14112). Vabariigi algusaegadel valitses nimede osas suur segadus. 

Haruldane polnud, et ühe ja sama isiku nime võidi kirjutada mitmel erineval moel. Segadust lisas 

nimedes säilinud vana kirjaviis ja nimede venekeelsetest dokumentidest retranskribeerimise 

probleem. (Must, 2000: 59) Nii oli see ka Voldemar Kuljusega, kelle nimes esinesid variandid 

Kullius-Kulljus-Kuljus. Samas figureeris 1917. aastal ajakirjanduses juba kaasaegne kirjapilt – 

„Kuljus“ (Tallinna…, 1917). 

Olnud vaid mõne kuu tudeng, kirjutas Voldemar Kuljus 1917. aasta oktoobris ülikooli rektorile 

palvekirja enda üleviimiseks teoloogia teaduskonda (EAA.402.1.14112). See, miks Voldemar 

Kuljus ülikooli astudes kohe usuteaduskonda ei valinud, jääb selgusetuks – oli tal ju juba 

keskkoolis õppides soov minna usuteadust õppima.  

Aasta hiljem katkestas ta õpingud ja naases Rakverre, kuhu olid vahepeal elama asunud ta 

vanemad. Olgugi, et ülikooliõpingud kestsid vaid aasta, jõudis Voldemar Kuljus astuda Eesti 

Üliõpilaste Seltsi liikmeks. Seltsi liikmena allus ta patriootilisele seisukohale mitte astuda Saksa 

okupatsiooniaegsesse ülikooli (Landesuniversität Dorpat), mis tegutses 30. augustist 27. 

novembrini 1918 (Album Rectorum…, 1997: 14). „Seetõttu lasin end registreerida rahvakooli 

juhataks Virumaal – Kadrina jaamast 14 versta eemaloleva Liiguste endise ministeeriumikooli 
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pääle, kus kuni 1. novembrini 1919. a. töötasin“. Liiguste perioodil tegutses Voldemar Kuljus ka 

laulu- ja näitejuhi ning näitlejana. (Currculum Vitae, EELK KA)  

Aastatel 1919–1920 töötas Voldemar Kuljus kooliõpetajana Rakveres, olles usuõpetaja kolmes 

keskkoolis, ühes ka filosoofilise eelkursuse tunniandja lõpuklassides (Eluloolised andmed, 1938: 

3). „Usuteadusliku kursuse käsitamises tarvitasin oma meetodit ja õpetasin oma arusaamise 

vaimus, iseseisvalt. Mind juhtis ainult minu tõetundmine ja vaim, sest teadmiste küpsuses ja 

teaduslikes vaatepunktides tuli mul end veel palju korrigeerida“. (Currculum Vitae, EELK KA). 

Rakveres tegutses Voldemar Kuljus ka aastast 1918 lavategelasena. Ta on juhendanud õpilaste 

näiteringe nii Rakveres kui Tartus. (EKLA, f 193, m 90 : 66a)  

Suvel 1920 esitas Voldemar Kuljus Tartu Ülikooli rektorile sooviavalduse oma õpingute 

jätkamiseks usuteaduskonnas ja septembris lülitatigi ta taas Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja 

numbri 14112 all (Tartu Ülikooli…,1987: 64). Voldemar Kuljus õppis ülikoolis küllalt edukalt. 

Dekaan Olaf Sild on jaanuaris 1922 välja andnud tunnistuse selle kohta, et studiosus theologiae 

Voldemar Kuljus on poolaastal täiesti rahuldavalt edasi jõudnud ja võib teda soovitada stipendiumi 

edasi saamiseks. (EAA.2100.1.6261) 

Juba ülikoolis õppides pooldas Voldemar Kuljus liberaal-teoloogilisi vaateid ja protestantlikku 

suunda, mis toetas kultuuri, oli elujaatav ja suunatud eelkõige Eesti haritlaskonnale. Sellest 

tulenevalt tegi ta ka 1922. aastal oma kursusetöö teemal „Hingehoidlise töö eeldused meie aja 

haritlase juures“. (Saard, 2008: 10) 

Ka ülikooliõpingute kõrval jätkas Voldemar Kuljus pedagoogiametit, töötades 1921–1923 kolmes 

gümnaasiumis usuõpetuse õpetajana – Tallinna E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumis (ELG, 

1979: 217) ja Tartu Tütarlaste Gümnaasiumis (Mälestusi…, 1988: 179) ning Tartu Kommerts- ja 

Kaubanduskoolis (EKLA, f 193, m 90 : 66a). 

Ülikooli lõpetas Kuljus 1922. aastal ning 1923. aastal sooritas konsistooriumi eksamid, omandades 

usuteaduse kandidaadiastme. Tema väitekiri kandis pealkirja „Praeguseaja jutluse stiil ja 

ettekanne“, mille eessõnas konstateeris Kuljus, et pastorid ei esitanud talle jutluse käsikirju, 

mistõttu Eesti luterlike vaimulike jutluse stiili analüüsi ei olnud tal võimalik läbi viia. (Kuljus, 

1922) 

Oma dissertatsioonis keskendus Voldemar Kuljus jutluse sisulise ja väljenduslikkuse 

probleemidele. Ta uuris kaasaja jutluse vormi ja ülesannet ning jõudis äratundmisele, et sügav idee 
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peaks olema kooskõlas maitserikka väljendusviisiga. Senised dogmaatilised seisukohad olid aga 

sellised, et kunsti polnud sünnis kantslisse kanda nagu oleks luule ainult ilustatud vale. 

„Autoriteediusk on meie jutluse stiili küsimuse suigutanud, et ei kuule ega näe meie midagi seal 

peale saksa-ladina konstruktsiooni. Rahvas on kiriku senise kutse-eetika ohver“. (Kuljus, 1922: 4)  

Kuljuse järgi pidi jutlus olema idee ja eesmärgi poolest kristlik, protestantliku vaimu kohane. Ta 

leidis, et kirik peaks valdama kunsti alalt seda, mis näib talle tarvilik ja rõhutas: „Jumalateenistusi 

saab elavdada stiili plastilisusega, tuues kantslikõnedesse rohkem ilukirjanduslikke palu ja legende 

(Oscar Wilde „Ööpik ja roos“, August Alle „Legend“), ka luulet (Henrik Visnapuu „Jääb inimene 

ikka, ikka meil veel velleks“, „Ärge tapke inimest“, „Palve kallil ajal“), kuid miks mitte ka 

komismi (Anna Haava „Tõnu tahtis bassi laulda“, Johann Voldemar Jannseni „Albikära Hans“) ja 

naturalismi“ (ibid, 1922: 5–16). Teda häiris, et eesti rahvale, kes valdab ainult oma keelt, 

jutlustakse baltisaksluse ilmega kirikukeeles: „Ladina-slaavilaadiline keelemüstika vabas 

rahvakirikus! Ei ühtegi populaarset pilti ega rahvapärast kõnekäändu, mis rahva hingele nii 

tarvilik“. (ibid, 1922: 27) 

Väitekirjale järgnenud Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Konsistooriumi Pro ministerio eksamil, mis 

annab võimaluse kandideerida koguduse õpetaja või mõnele teisele preestri ordinatsiooni nõudvale 

ametikohale (Mõttus, 2012: 6–7), sai Voldemar Kuljus hindeks „väga hea“, kuid praktiline 

usuteadus ja proovijutlus olid hinnatud „rahuldavaga“ (Saard, 2008: 68).  

Pastoriameti prooviaastat pidas Voldemar Kuljus Tartu Pauluse ja Tartu Ülikooli koguduste 

juures, praktiseeris lühikest aega ka Tallinnas Jaani koguduses ja abiõpetajana Tallinna Püha 

Vaimu koguduses, olles adjunktiks õpetaja Theodor Tallmeistri juures.  

Samal ajal aga kerkis 1923. aastal Iisaku koguduses kirikuõpetaja puudumisel üles cand. theol. 

Voldemar Kuljuse kandidatuur. Noore pastori proovijutlused, samuti tema isiksus meeldisid 

kogudusele (Karp, 1991: 16). Voldemar Kuljuse Iisaku kogudusse ordineerimine toimus 9. 

veebruaril 1924. Ametisse seadmise talituse toimetas piiskop Jakob Kukk. (Kirchen Chronik…, 

EELK Iisaku koguduse arhiiv)  

Nii pastori prooviaastal kui Iisakus kirikuõpetaja ametit pidades olid Kuljuse jutlused hoogsad ja 

mõttetihedad, kuid jäid paljudele arusaamatuks. Hinnati pigem tema head kõneoskust. Kui lihtsam 

rahvas hindas selget ja soravat juttu, siis haritumad inimesed mõistsid teda täiesti. (Karp, 1991: 

16) 
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Voldemar Kuljus oli Eesti uusprotestantliku ehk vasakpoolse voolu üks juhtfiguure. Nimetatud 

suuna esindajad pooldasid liberaalteoloogilisi vaateid, seades eeskujuks Saksamaal XIX sajandi 

teisel poolel levinud kirikliku uuendusliikumise „Deutsche Protestantverein“, mille kutsus esile 

loodusteaduste areng ja materialistlike vaadete levimine (Pärsimägi, 1969: 593). 

Protestantismis pidas Kuljus esmatähtsaks kõlbluse kasvatamist ning protestantismi erinevuste 

kohta võrreldes traditsioonilise luterlusega vastas Voldemar Kuljus väitega, et see põhineb Piibli 

teaduslikul tõlgendamisel (Erilt, 1988: 10–11). Nii tema vabameelsus kui ka tegevus 

protestantlikul tööpõllul aga ärritas Konsistooriumi, samuti mõningaid koguduseliikmeid, kes 

asusid Kuljusele vastuseisu osutama (Karp, 1991: 15). 1925. aastal tagandati ta oma usuliste 

vaadete pärast ametist ja aasta hiljem heideti Kuljus vaimulikust seisusest välja, kuid keelust 

hoolimata jäi ta Iisaku koguduse seadusliku õpetaja kohuseid edasi täitma. Sellest tulenevalt arvati 

ka Iisaku kogudus 1931. aastal Eesti Evangeeliumi Luterliku Kiriku koguduste liidust välja. 

(EKLA, f 193, m 90 : 66a) 

Protestantliku voolu häälekandjas, mis aastatel 1923–1934 kandis nimetust Protestantline Ilm ja 

mida toimetas Theodor Tallmeister, ilmusid Voldemar Kuljuse kirjatööd – artiklid, jutlused ja 

tõlked. Alates 1935. aastast sai Voldemar Kuljusest nimetatud häälekandja peatoimetaja, samas 

muudeti ka ajakirja nimi kaasaegsemaks, mis 1935–1940 kandis nime Protestantlik Maailm. 

(Pello, 1974: 57)  

 

Lisaks perioodikas ilmunule nägid tol perioodil trükivalgust ka Voldemar Kuljuse raamatud. 1925. 

aastal ilmus kogu „Lunastatud albatrossid“, mis sisaldas kolme jutlust. 1926. aastal 

„Juudasuudlus“ kaheksa jutlusega ja 1933. aastal „Maa sool“, kätkedes endas 30 jutlust. 

(Eestikeelne…, 2012: 1185, nr 10673, 10674, 10675). 

Pastor Kuljuse edu- ja vabameelsuse tõttu lõhenes ka Iisaku koguduse Tudulinna abikogudus, 

millele aitas kaasa vastuolu EELK Konsistooriumiga. Sellise vastuolu põhjustasid edumeelse 

pastori mõningad „ketserlikud“ vaated usutunnistuse põhitõdedele (Kerge, 2015: 118). Tekkis taas 

võitlus vaba- ja vanameelse voolu vahel, mis päädis sellega, et osa kogudusest pöördus Kuljusest 

ära ja asutas uue omaette koguduse. Nii jäi osa kogudusest koos õpetaja Kuljusega vanasse 

puukirikusse, Tudulinna Rahu kogudus aga otsustas ehitada uue pühamu, vanast kirikust paarisaja 

meetri kaugusele. Seetõttu on Tudulinna üks väheseid, kui mitte ainus alevik Eestis, kus üheaegselt 

tegutsesid kaks luteri kirikut. (Tudulinna…, 2005)  
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Neil aegadel ei osatud hinnata protestantide panust kiriku-, usu- ja kultuurielu rikastamise 

taotlusis, kuna alalhoidlikud ringkonnad nägid neis suurt ohtu usuelule üldiselt. Kindlasti olid 

nende kartused mitmeti põhjendatud. Igatahes õppis Kuljus oma nooruse puhanguid vanas eas 

mitmeti ümber hindama. (Koolmeister, 1980: 79) 

10. mail 1926 abiellus Voldemar Kuljus Ediselt pärit Jenny Juliane Kessleriga. Selle kohta on 

Iisaku koguduse personaalraamatus vastav sissekanne. Samas on ka märge tütre Judithi sünni 

kohta 23. juulil 1927 Tallinnas (EAA.1225.1.208). Voldemar ja Jenny Kuljusel sündis 20. juunil 

1930 ka poeg Jonathan, kes oli väga andekas, armastas lugeda ja uurida raamatuid, kuid kelle 

elutee jäi lühikeseks (Karp, 1991: 32). Ta suri 20-aastasena 22. märtsil 1950 kopsuhaiguse 

tagajärjel (Matmise…, : EELK Iisaku koguduse arhiiv). 

Ajalehele Eesti Kirik antud intervjuus meenutab Kuljuse tütar Judith Kulvere (Kuljus), et isa oli 

tema sündimise ajal olnud mõne aasta Iisaku õpetaja ja et kogu tema lapsepõlv on seotud Iisakuga. 

„Ma ei oska üldse ette kujutada paremat lapsepõlve, kui minul oli. Ma ei saa öelda, et mind oleks 

kasvatatud, ma lihtsalt kasvasin. Meie kodus ei olnud ranget režiimi. Võib-olla olin ka selline tüüp, 

keda ei olnud vaja kasvatada“. (Puidet, 2008) 

Iisakus kirikuõpetajana töötades tegutses Voldemar Kuljus aktiivselt ka väljaspool kirikut. Teda 

on nimetatud eredalt valgustatud mitmekülgsete annete ja terava loogika stiilimeistriks, kelle 

huvideks olid teater ja muusika. Tal oli suurepärane lauluhääl ja oma ilusat baritoni kasutas ta 

sageli jumalateenistustel õpetaja ja koguduse vastulauludes. Tema käe all on tegutsenud ka 

laulukvartett. (Karp, 1991: 30) Erich Erilt näiteks peab (Erilt, 1987: 29) Voldemar Kuljust üheks 

edumeelsemaks pastoriks, kes töötades Iisakus seisis ka selle Eestimaa kauge paikkonna rahva 

kultuuritraditsiooni edasiviimise eest.  

 Eriti südamelähedane oli Kuljusele teatritegevus, mistõttu ta tegeles asjaarmastaja lavastaja ja 

näitejuhina (Karp, 1991: 30). Teatrikunsti alal oli tegev ka Voldemar Kuljuse vend Riivo (Richard) 

Kuljus, kes oli lõpetanud Paul Sepa draamastuudio esimeses lennu, kuuludes eesti teatritegijate 

uude, erialase ettevalmistuse saanud põlvkonda. 1935–1942 tegutses Riivo Kuljus poolkutselise 

Kuressaare Teatri näitejuhina. (Pesti, 2014: 90–91) 

Teatritegemine on Kuljuste suguvõsas nö „veres“, sest sama rada on läinud ka Voldemar Kuljuse 

tütar Judith, kes lõpetas Eesti Riikliku Teatriinstituudi kolmanda lennu 1951. aastal. Kuid olles 

pastori tütar, tõmbas see fakt kriipsu peale Judith Kuljus-Kulvere teatritulevikule. Kunstide 
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valitsuse juhataja Max Laosson öelnud otse välja: „Olete pastori tütar ja isa on veel kinni ka! 

Milline teater saab teid kasutada?“ Judith Kulvere mõtles sel hetkel, et kui ollakse sellise 

väärtusliku isa tütar, võib kõigele muule käega lüüa! (Kulvere, 2005: 29). Näitelavale ta küll ei 

jõudnud, kuid pikka aega oli ta tegev näiteringide juhendajana. (Valter, 2014: 206).  

Voldemar Kuljus tegutses ka Iisaku Muusika- ja Kirjanduse Seltsi näitejuhina ja kuulus seltsi 

juhatusse. Ta oli väga musikaalne – mängis tšellot ja oli salongorkestri liige. Tema sulest on 

ilmunud käsikirjadesse jäänud näidendeid ja laulumänge, puhkpilliorkestrile on ta kirjutanud 

leinamarsse. (Pikknurm, 1986: 14) 

Lisaks on ta tegelenud ka näidendite tõlkimisega. Ta on kirjutanud emakeelsed tekstid sellistele 

teatritükkidele nagu Gunnar Heimbergi „Kulla võim“, Herman Heijermansi „Hingedepäev“, 

Deniss Fonvizini „Memmepoeg“ ja Aleksandr Herzeni „Tiberiuse surm“, millest kaks esimest on 

ilmunud ka raamatutena (Eestikeelne …, 2012: 760, nr. 6333, 6338). Nimetatud näidendid, lisaks 

mitmeid teisi, on Voldemar Kuljus ise dramatiseerinud ja lavale toonud. Tema eriliseks 

armastuseks olid vabaõhulavastused, eriti suurejoonelised antiikdraamad. Sageli kasutas Kuljus 

lisaks kohalikele isetegevuslastele ka elukutselisi näitlejaid Narvast ja Tallinnast. (Peep, 2005: 18) 

„Meie kodus käis palju inimesi, isa organiseeris kogu aeg kontserte ja lavastusi. Kohapeal tehti 

mõni tükk valmis, kuhu siis kutsuti mängima näiteks Salme Reek, Milvi Laid, Iisakust pärit Helend 

Peep või keegi teine. Ja nii oli kogu aeg. Kirikus andsid kontserte tuntud organistid nagu prof 

August Topman ja Paul Pressnikoff,“ meenutab oma isa tütar Judith Kulvere. (Puidet, 2008) 

Helend Peep märgib (Peep, 2001: 39), et Voldemar Kuljus oli suur organisaator, kes ütles ikka, et 

tema on seltsimaja uksest rohkem sisse-välja käinud kui kiriku uksest. Kuid seltsielu oli seotud 

ilmalike tegevustega, vanameelsetele koguduseliikmetele vastumeelsete näidendite, ka operettide 

lavastamisega, mis vaimulikule ei olevat sobiv tegevus, kuid mille lavastamisel kirikuõpetaja 

südame ja hingega abiks oli. See kutsus esile meelepaha.  

Kõige eelneva kõrval oli Voldemar Kuljus tuntud ka lektorina. Ta esines populaarteaduslike 

loengutega usu-, filosoofia- ja teatriteemadel nii kodukohas kui ka üle Eesti. Suurepärase 

kõnemehena kasutas ta filigraanselt peent huumorit, idamaiseid tõeterasid ning kohapealset, tihti 

kurba tegelikkust (Erilt, 1988: 15).  

1945. aasta alguses määrati Voldemar Kuljus konsistooriumi otsusega Narva-Alutaguse 

praostkonna praosti kohusetäitjaks ja sama aasta aprillist ka Jõhvi koguduse hooldajaõpetajaks 
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(Voldemar Kuljuse teenistuskäik, EELK KA). Lühikest aega tegutses ta ka Narva-Alutaguse 

praostina (Virumaa, 1996: 669). 

Kuljusel oli Iisakus teenimise ajal väga tihe side Tallinna Pühavaimu koguduse ja selle õpetaja 

Theodor Tallmeistriga. Kui viimane nõukogude võimu algusaastatel kodumaalt lahkus, sai 

Voldemar Kuljusest Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja, mistõttu ta kolis koos perekonnaga 

1945. aasta sügisel Iisakust Tallinnasse (Karp, 1991: 57). Kuid juba 1950. aastal ta arreteeriti 

süüdistanuna nõukogudevastases agitatsioonis ja riigireetmises (ERAF.130SM.1.11914). 

Erilti järgi (Erilt, 1987: 30) oleks süüdistus pidanud kõlama nii: „Liiga humanistlik, tark ning rahva 

hulgas liiga populaarne inimene, kes liialt oma ereda isiksusega teiste hulgast välja paistab ning 

varjutab võimulolijaid“. Tegelikult olid süüdistused provotseeritud. Leidus pealekaebajaid, kellele 

Voldemar Kuljus oli ikka veel „pinnuks silmas“. „Talle sai ilmselt saatuslikuks ütlus „suure juhi“ 

kohta: Nõukogude Liidus on saatanlik kord, siin ei kujuta inimene endast mitte midagi, ma vihkan 

seda korda. Peaks küsima Stalinilt tema sünnipäeval, miks ta saatis meie inimesi Venemaale 

virelema.“ Ametivennast „koputaja“, pastor Tedder, kandis sellest kohe organitele ette (Lepasalu, 

2007: 51). Voldemar Kuljus saadeti kümneks aastaks Venemaale Gorki oblasti vangilaagrisse, 

kust ta vabanes ennetähtaegselt 7. oktoobril 1955. aastal (Poliitilised…,1996: 198).  

Täielikult rehabiliteeriti ta vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19. veebruari 1990. 

aasta seadusele „Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute 

rehabiliteerimisest“ 1 p 2 alusel. Eesti NSV prokuratuuri vastavalt tõendil on öeldud, et Voldemar 

Kuljus arreteeriti 3. oktoobril 1950 Riikliku Julgeoleku organite poolt ja represseeriti 17. 

novembril 1951 Erinõupidamise otsusega ja karistati VNFSV KrK § 58–10 lg 1 ja lg 2 järgi 10-

aastase vabaduskaotusega. Karistust kandis Gorki oblastis Semjonovski rajoonis Suhobezvodnaja 

asula vangilaagris (Unžlag). (Kulvere, koduarhiiv) 

Ka vanglas viibides tegeles Voldemar Kuljus isetegevusega, asutades väikese orkestri, millega 

tähtpäevadel esineti. Tema musikaalsus ja suur intelligentsus olid põhjuseks, et ta pääses raskest 

füüsilisest tööst – teda pandi juhatama laagrites organiseeritud pasuna- ja laulukoore. Kuna 

noodimaterjale kusagilt võtta ei olnud, kirjutas ta neid oma mälu ja muusikaliste teadmiste alusel. 

Kõige tähtsam oli see, et ta oma andekusega ülemuste tähelepanu äratas ja sellega inimlikumaid 

vangipõlve elamistingimusi saavutas. (Karp, 1991: 57) 
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Vabanedes vangilaagrist ei olnud Kuljusel võimalik jätkata koguduse pastorina ei Tallinnas ega 

Iisakus ja ta määrati 1956. aastal Konsistooriumi Täiskogu otsusega Paistu koguduse õpetaja 

ametikohale ning aasta hiljem ka Kõpu koguduse hooldusõpetajaks. Taas Iisaku koguduse 

õpetajaks õnnestus Voldemar Kuljusel saada 1957. aastal, mil ta määrati ka Illuka koguduse 

hooldajaks ja 1968. aastast kinnitati Tudulinna Rahu koguduse hooldaja-õpetaja ametikohale. 

(Kuljus, Voldemar…, EELK KA) 

Vangilaagris ja hiljem Viljandimaal, Paistus ja Kõpus ametis olles valmis Voldemar Kuljuse 

rikkalik luulelooming. Ta pani kirja oma mälestusi, aga tegi seda humoorikates värssides, mis on 

saanud luuletuste ja poeemide kuju (Karp, 1991: 32). 1976. aastal kirjutas Voldemar Kuljus oma 

sõbrale ja koolivennale Hillar Sahale: „Su mure minu teoste saatuse pärast liigutab mind väga ja 

teeb mulle rõõmu. Et aga olen meie ühiskonnast „pagendatud isik“, on vähe usku pastori loomingu 

jõudmisesse avalikule lugemislauale, kuigi võiksin.“ Samas paneb Kuljus koolivennale kirja oma 

nõukogude okupatsiooni ajal sündinud kirjandusliku loomingu nimekirja, kuhu kuuluvad nii 

memuaarid, poeemid, lüürika, valmid, proosapalad, tõlked, dramatiseeringud (Kulvere: 

koduarhiiv). Kuljus käis oma luuletusi ka Fridebert Tuglasele näitamas, kes andis neile küll kiitva 

hinnangu, kuid lisas, et kahjuks tänapäeval neid ei avaldata (Erilt, 1988: 14). 

15. veebruari 1977. aastal vabastati Voldemar Kuljus konsistooriumi otsusega Iisaku koguduse 

pastori ametikohalt ja määrati talle õpetaja pension (Voldemar Kuljuse teenistuskäik, EELK KA). 

Kuid ta jätkas ka hiljem tegevust usualal, jäädvustades-lindistades oma kirjatöid, olles tegus kuni 

oma surmani 19. oktoobril 1979 (EELK Iisaku koguduse matmise raamat, 1939–). Voldemar 

Kuljus on maetud Iisaku kalmistule. 

Kuljus oli andekas inimene, uuriv ja tõde otsiv usuteadlane. „Ta oli omapärane isiksus, alati 

heatujuline, väsimatu, kõigile vastutulelik ja huumorimeelne. Üldiselt võiks teda nimetada rahutu 

hingega inimeseks. Et see hingerahutus oli ühenduses teoloogiaga, tõigi tema ellu palju 

ebameeldivusi. Algas ju pikk kirikutülide jada Kuljuse laiahaardelisest mõtlemisvõimest, tema 

rahutust ja alati uut otsivast vaimust. Kuljust kui andekat jutlustajat ja kõnemeest meenutavad 

vanema põlvkonna inimesed veel praegugi“ (Karp, 1999: 30). „Voldemar Kuljuse suurus seisnes 

ta lihtsuses ja ligimesearmastuses ning oskuses leppida selle piskuga, mida Suur Looja oli talle 

andnud“ (Erilt, 1987: 31). 

Iisakuga seotud vaimusuurusi võib nimetada vaid üksikuid. Voldemar Kuljuse on üks neist, kelle 

üle tunneb kohalik kogukond tõelist uhkust. Kuljust võib täie õigusega nimetada „maa soolaks“, 
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kes tegutses korraga paljudel vaimualadel. On imetlusväärne, et üks inimene oma eluajal nii palju 

jõudis. Voldemar Kuljus on väärt omaette monograafiat. See on ka põhjus antud lõputöö kontekstis 

Voldemar Kuljuse elu ja tegevust uurida ning koostada bibliograafianimestik, mis koondab kogu 

Kuljuse vaimse pärandi ja kajastused tema kohta ning kuhu on lisatud ka üksikfotod ja tema poolt 

lavastatud näidendid. 
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 3.  VOLDEMAR KULJUSE TÖÖDE NING TEMA KOHTA  

  KIRJUTATU JA KAJASTATU ANALÜÜS 

 

 3.1  Voldemar Kuljuse tööd 

Voldemar Kuljus oli väga mitmekülgne autor, kes kirjutas nii ilukirjanduslikku loomingut kui 

usuteaduslikke ja aimekirjanduslikke tekste. Kuljuse vaimne pärand hõlmab nimestikus kokku 212 

kirjet, millest 158 on omalooming ja 54 tõlked. Tema omalooming sisaldub nii raamatutes (11), 

perioodikas (118), audiovisuaalsalvestistel (3) kui käsikirjades (26).  

Uuringust selgub, et Voldemar Kuljuse omalooming on leidnud kajastust eeskätt 

perioodikaväljaannetes (vt joonis 1),  jagunedes žanriliselt jutlusteks (47), artikliteks (42), 

vastukajadeks (8), ilukirjanduseks (6), ülevaadeteks (3) ja sõnumiteks (2). 

 

 

 

Nendest suurema osa moodustavad artiklid (53), jutlused (54), ilukirjanduslikud tööd (22) ja 

vaimulikud tekstid (7). Jutlusi võiks liigitada nii ilukirjanduse kui ka vaimulike tekstide hulka, 

kuid antud lõputöös on nad oma rohkuse  tõttu eraldi välja toodud. Lisaks vastukajad 

ajakirjanduses publitseeritud sõnavõttudele kaheksal juhul, ning Kuljuse kirjad Eesti 

kirjandustegelastele kuuel juhul, erinevate sündmustega seonduvaid ülevaateid ja sõnumeid 

vähem. Voldemar Kuljuse helilooming jm kirjutised, mida leidub vähesel määral võrreldes 

teistega, on koondatud rubriiki muud (vt joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Voldemar Kuljuse omalooming erinevatel andmekandjatel 

Suuremas osas on Kuljuse loometööd trükivalgust näinud ajakirjas Protestantlik Maailm (aastatel 

1923–1934 Protestantline Ilm), mis oli mõeldud mõtlevatele ja haritud koguduseliikmetele. Endel 

Kõpu hinnangul oli see eesti keele poolest parim teoloogiline ajakiri, mis täitis ühtlasi „teadusliku 
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ajakirja aset“ (Saard, 2008: 78). Ajakiri hindas kõrgelt moodsa usuteaduse saavutusi ja püüdis neid 

oma veergudel rahvalikus vormis lugejatele kättesaadavaks teha ning jäika usuellu elevust ja 

värskust tuua (Aunver, 1961: 130). 

Protestantlik Maailm sisaldas jutlusi, usuteaduslikke kirjutisi ja kirikupoliitilisi vaatlusi. 

Usuteaduse osas esitati nn liberaalteoloogilisi seisukohti. Seal ilmunud pikematest 

originaalkirjutistest võib nimetada Voldemar Kuljuse „Apostliku usutunnistuse analüüsi“ ja 

„Vaimulikkudest lauludest“, kus autor kritiseerib avaldamisel olevat kirikulaulude kogumikku. 

Nimetada saab veel artiklite seeriaid „Õige usk“ ja „Õige elu“ (kümne käsu analüüs), „Sfinksi 

mõistatus“, „Meie aeg ja ristiusk“ jt (Karp, 1991: 28–29). Lisaks eelpool nimetatutele võib 

täienduseks tuua hulga artikleid ja artikliseeriaid. Aastal 1924 ilmusid „Praegusaja jutluse stiil ja 

ettekanne“ ja „Sünoptikud“ (evangelistide Matteuse, Markuse ja Luukase evangeeliumitest), 

1925–1926. aastal avaldas Protestantline Ilm läbi üheteistkümne numbri Kuljuse artikli „Buddha 

elu ja õpetus“. Kolmekümnendatel aastatel jõudsid ajakirja veergudele artikliseeriad 

„Tähtsamatest kirikulauludest“ (kirikulaulu ajaloost) ja „Kiriku lepitusteooria head ja vead“. 

Usualastest artiklitest võib nimetada veel „Kirik Paarisena“ (mõtteid iludusvõistlusest), „Meie 

Luther“, „Jeesuse tähendamissõnade mõistmisest“, „Kaks teed“ (Jumala sõna autoriteedist), 

„Bernard Dörries´i mõtteid patust“ jt. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Voldemar Kuljuse omalooming ja tõlked perioodikaväljaannete lõikes 

Ajakirjas Protestantlik Maailm ilmusid ka Voldemar Kuljuse rohked jutlusetekstid, mis olid ühed 

varasemad avaldatud kirjutised tema sulest. Tihti on sama jutlust avaldatud kahes erinevas 
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väljaandes (28 juhul). Esmalt ilmusid nad perioodikaväljaannetes, hiljem Kuljuse jutluste 

kogumikes. Kuljuse ordinatsioonijutlus „Tähtede poole“ ning jutlused „Varastatud õnnistus“ ja 

„Kaotatud ja jälleleitud jõulurõõm“ on trükivalgust näinud koguni kolmel korral, nii perioodikas 

kui kogumikes. 

Jutlused jagunevad kõige laiemalt tekstijutlusteks ja teemajutlusteks. Esimese puhul on aluseks 

kindel pühakirja tekst, mida jutlus püüab selgitada, avada ja konkreetses olukorras aktualiseerida; 

teisel puhul lähtub jutlustaja enda valitud teemast, probleemist või mõistest, mille juurde ta otsib 

sobiva(d) kirjakoha(d (Petti, 2005: 112). Voldemar Kuljus on pühendunud mõlemale jutluseliigile 

võrdväärselt tähelepanu, mistõttu vahekord teksti- ja teemajutluste vahel on võrdne. Trükisõnas 

on avaldamist leidnud sellised teema- ja tähtpäevajutlused nagu „Kes veeretab kivi?“, 

„Pühademaalija“, „Ülestõusnu rahusoov“, „Kas tahate teda tagasi?“ ülestõusmispühadeks; 

jõulujutlused „Kuldakeeli“, „Laste läbi“, „Kaotatud ja jälle leitud jõulurõõm“; aastavahetuse 

jutlused „Tänumärke aastavahetusel“ ja „Aasta vannutusel“; nelipühaks „Paabel või nelipühad“; 

lõikustänupühaks „Suur hädaoht“; vabariigi aastapäevaks „Riigiustav kristlane“ jt.  

Kuna Voldemar Kuljuse järgi oli jutluste puhul tegemist ilukirjandusega, siis pidi ka kirikuõpetaja 

olema kas kirjanik või luuletaja. „See mõte omab nooruse tormakusest hoolimata väga 

väärtuslikke ja mõtlemapanevaid seisukohti. Samas oli tema loomingustiilis huvitavaid, ent tihti 

ka hämmastavaid ja rabavaid lauseid, mis mõjusid tõrjuvalt. Kuid neile, kes on osanud teha tema 

kirjutiste sisulist analüüsi, oli Kuljus oma stiililt ja ettekandelt pastorkonna aristokraatseim 

väljendusmeister“. (Pello, 1974: 58) 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Voldemar Kuljuse looming žanrite lõikes 

Joonis 3. Voldemar Kuljuse looming žanrite lõikes 
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Ajakirjas Teater on avaldatud Kuljuse mitmeid hariva sisuga artikleid draamakunsti teemadel, 

näiteks „Palve žestist“, „Õige žest“, „Žesti lavalisest kasvatusest“, „Häälikute psüühilisest mõjust“ 

ning „Katkend „Hamleti“ kalmistustseenist intonatsiooni analüüsiga“. Ajalehes Virumaa Teataja 

nägid trükivalgust tema artiklid „Tere meil ja mujal“ (kommete ajaloost) ja „Elava vee allikas“ 

(emadepäevaks), Päevalehes aga „Jeesus ja abielulahutus“ ja „Luther ja abielulahutus“. Odamehe 

Laulupeo Albumis ilmus artikkel Iisaku kiriku ja koguduse ajaloost pealkirjaga „Neitsimägi“. 

Perioodikas on trükivalgust näinud ka Kuljuse üksikud luuletused: „Kahele tütarlapsele“, „Mööda 

teesid“ ja „Ehmatus“ ajakirjas Murrang (3–4/1921) ning „Epiloog“ Iisaku valla ajalehes Meie 

Keskel (1914. aasta novembris). Proosapala „Tervitus kevadele“ nägi trükivalgust ajakirjas Teater 

(4/1936) ning ajaleht Uus Eesti Narva Uudised (1938. aasta novembris) on rubriigis „Mõttetarkust 

ja Ütlusi“ teiste hulgas välja toonud ka Kuljuse mõtteterad tema jutlusest „Juudasuudlus“. 

Erandina ilmus nõukogude perioodil 1958. aastal ajalehes „Rahva Hääl“ Kuljuse luuletekst 

„Mõtteid Mahtrast“ Villem Kapi muusikale tütre Judith Kulvere nime all. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Voldemar Kuljuse tõlketööd žanrite lõikes 

Ajakirjas Protestantlik Maailm ilmus ka Voldemar Kuljuse rohke tõlkelooming (vt joonis 4), mis 

on nimestikus eraldi välja toodud (54 kirjet). Kuljus tõlkis eeskätt usualaseid kirjatöid: vaimulikke 

tekste (26 kirjet) ja usulise sisuga luuletusi (17 kirjet), vähem ilmalikke kirjutisi – aforisme, 

artikleid, legende, muinasjutte näidendeid ja sententse. Peamiselt on avaldatud tema tõlkeid saksa 

keelest (autorid Hans Christian Andersen, Wilhelm Bousset, Friedrich Delitzch, H. Henting, C. 

Hilty, Carl Jatho, Walter Köhler, M. Marćello, André Riebeling, Theodore Seward, Ewald Stier, 

Rabindranath Tagore, Gottfried Traub jt).  
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Suur osa Voldemar Kuljuse loomingust (56 juhul) pole näinud trükivalgust, vaid on kättesaadavad 

käsikirjadena. Näiteks tema usualased tõlked vene keelest – Lev Tolstoi „Ristiusu õpetus IV : usu 

pettused ja vabanemine nendest“ ning Afrikan Spiri „Moraali alused“ ja „Religiooni alused“. 

Käsikirjadesse on jäänud ka mitmed teised Voldemar Kuljuse vaimuliku sisuga kirjutised. 

Siinkohal saab nimetada laulatuskõnesid sisalduvat käsikirjalist „Laulataja käsiraamatut“, samuti 

ristimise, laulatuse ja matmiskõnesid sisaldavat teost „Kõned“. Lisaks eelpool nimetatutele on 

käsikirjadesse jäänud ka Kuljuse teaduslikud kirjutised „Jutluse teooria põhiprobleeme : neli 

loengut“, „Kriitilise filosoofi Afrikan Spiri jumalamõiste vastandatud ristiusu dogmaatilisele 

jumalamõistmisele“ ja „Ristiusu maailmavaatelised alused“. 

Eriti kahju on sellest, et trükki pole jõudnud enamik Voldemar Kuljuse rohkest ilukirjanduslikust 

loomingust. Põhjuseks saab pidada Voldemar Kuljuse ebasoosingut nõukogude võimu silmis – oli 

ju tegu pastoriga, pealegi represseerituga. Käsikirjades leidub nii Kuljuse rohket värsiloomingut, 

kui ka vähest proosat („Pildikesi bussijaamast“, „Ühe majori koogipulber“, „Kaks jõhvikat“ ja 

„Oberstleutnant“). Voldemar Kuljus on loonud ka libreto ooperile „Mahtra sõda“. 

Kuljuse rohked luuletused ja poeemid pärinevad aastatest 1950.–1960, kuigi kirjast Friedebert 

Tuglasele 1940. aasta algusest selgub, et juba üliõpilaspõlves tegeles Kuljus aeg-ajalt värsitööga 

(EKLA F 245, m 38 : 1). Esiletõstmist väärivad tema luuletuste ja poeemide käsikirjalised 

kogumikud „Jumal on mulle naeru teinud“ ja „Praost Parsmani poeeme“. Ei saa nimetamata jätta 

ka selliseid suurepäraseid värsiloomingu näiteid nagu „Proloog“, „Pällu veskil“, „Pällu pulmas“, 

„Ametist lahti“, „Kolm kuulsat naist“, „Laadapäeval“, „Reisbergi-kroonika“ jt, mis käsitlevad 

kohalikku elu, situatsioone ja koloriitseid kodukandi tegelasi. Vangilaagri perioodil kirjutatu on 

seotud mälestuste ja unistustega kodukohast Iisakust ning meenutustega armsatest inimestest, 

mistõttu omavad need erilist kogukondlikku väärtust. 

Raamatutesse on jõudnud Kuljuse looming 11 juhul. Ilmusid Voldemar Kuljuse kolm jutluste 

kogumikku: „Lunastatud albatrossid“ (1925), „Juuda suudlus“ (1926) ja „Maa sool“ (1933). 

Raamatutena on ilmunud ka kaks Kuljuse tõlgitud näidendit: Gunnar Heimbergi „Kulla võim“ ja 

Herman Heijermansi „Hingede päev“. 

Kuljuse ordinatsioonipäeval peetud jutlus „Läbi raskuste tähtede poole“ nägi trükivalgust M. 

Kivisaare raamatus „Ketserid ja protestantism ajaloos ja praegu Eestis“ (1926). Voldemar Kuljuse 
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artikkel noorte suhtumisest kirikusse „Hiiglane ja kääbus“ ilmus Virumaa kunsti- ja kirjanduse 

albumis „Meie homme“ (1934).  

2008. aastal nägi Riho Saardi monograafias „Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi 

ajalugu Eestis“ trükivalgust Kuljuse värsspoeem „Pällu veskil“. Üksikud tema vaimulikud 

luuletekstid „Saage vägevaks“ ja „Kolgata : „Õela ristiga hirmuta...““ on saanud viisistatud kuju, 

komponeeritud helilooja Hella Tedderi poolt ja avaldatud neljas erinevas noodiraamatus. 

Kuljuse tekstidele kirjutatud vaimulikud laulud on kooriloominguna jõudnud kolmel juhul ka heli- 

ja videosalvestistele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Voldemar Kuljuse omalooming ja tõlked aastakümnete lõikes (välja arvatud dateerimata 

tööd) 

Analüüsides Voldemar Kuljuse omaloomingut koos tõlgetega nii perioodikas, käsikirjades (v.a 

dateerimata tööd), raamatutes kui helisalvestistel, selgus et Kuljuse kõige produktiivsemad 

loomeperioodid olid 1921–1930 ja 1931–1940 (vt joonis 5). Varasemal perioodil domineerivad 

jutlused ja usualased artiklid, samuti ilukirjanduslikud ja vaimulikud tõlked. Hilisem periood oli 

viljakas erineva sisuga artiklite (vaimulikud, teatrialased, tähtpäevadeks, kommetest jt), samuti 

jutluste poolest. Vähem esineb ilukirjanduslikke ja vaimulikke tõlketöid. 

Nõukogude okupatsiooni aastatel Kuljuse tööd trükki ei jõudnud, kuid käsikirjades leidub 

põhiliselt ilukirjandust (luuletused, poeemid jm), vähem vaimulikke kirjutisi ja tõlkeid. 
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Voldemar Kuljus suri 1979. aastal, kuid tema loomingut on publitseeritud ka aastaid hiljem ja see 

on jätkunud kuni käesoleva ajani. 

Käesoleva seminaritöö raames on autor saanud rohkelt uut informatsiooni Voldemar Kuljuse 

kirjutistega seoses. Kuigi raamatutesse ei ole Kuljuse looming, välja arvatud üksikud erandid, 

jõudnud, ei vähenda see tema väärtust. Ka perioodika ja käsikirjade kaudu on võimalik tema 

töödega tutvuda ja neid lugeda.  

Voldemar Kuljust võib täie õigusega nimetada (ilu)kirjanikuks ja tõlkijaks-eestindajaks. Ta oli 

oma ala pioneer, kelle jutlused olid võrreldavad ilukirjanduslike teostega ja said retsensentide 

poolt peamiselt kiitvaid hinnanguid. Samas oli Kuljus ka suurepärane publitsist, kelle sulest ilmus 

hulgaliselt hariva sisuga teadusartikleid, tekste aimekirjanduse vallast, kaasaega tutvustavaid 

ülevaateid ja problemaatilisi vastukajasid päevakohastele sündmustele. 

 

3.2 Kirjutised ja kajastused Voldemar Kuljuse kohta 

Rohked kirjutised, kajastused ja hinnangud Voldemar Kuljuse elu- ja loometöö kohta on antud 

bibliograafia raames kõnekas materjal. Uuringust selgus, et vahekord Kuljuse enda loomingu 

(209) ja tema kohta ilmunu (1328) vahel on ligilähedaselt 1:6, mis näitab, kuivõrd populaarne 

Voldemar Kuljus oli, andes põhjust seoses temaga publitseerida ja kirja panna rohket ainest. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Kirjutised ja kajastused Voldemar Kuljuse kohta erinevatel andmekandjatel 
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Nimestik sisaldab Voldemar Kuljuse kohta 1328 kirjet, millest enamus on leidnud kajastatust 

perioodikaväljaannetes (1131), tunduvalt vähem raamatutes (49), kuid ka käsikirjalistes 

materjalides (19) ning audiovisuaalsalvestistel (5). Bibliograafiasse on lisatud ka üksikfotod 

Voldemar Kuljusest (73) ja tema lavastatud näitemängud (51). Ülekaalukalt on enamus kirjutistest 

Voldemar Kuljuse kohta, nagu tema loomingu puhulgi, ilmunud trükiajakirjanduses (vt joonis 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Perioodikakajastused Voldemar Kuljuse kohta žanrite lõikes 

 Kõige enam on temaga seoses trükivalgust näinud ülevaatekirjutised rohketest sündmustest (438 

korral), sõnumeid-lühiteated juba toimunud üritustest (169), arutlevad kirjutised-artiklid erinevatel 

teemadel (168 korral) ja vastukajad ajakirjanduses ilmunud publikatsioonidele (28 korral). Nende 

kõrval ilmus rohkel arvul ka reklaamteateid (peamiselt kiriklikke teadaandeid ja kuulutusi) 

Voldemar Kuljuse eesseisvate esinemiste, raamatute müügipakkumiste ja tööde ilmumise kohta 

erinevates väljaannetes (304 korral). Seejuures olgu mainitud, et Päevalehele, mis oli erapooletu 

ajaleht, kindlustasid tema rikkuse just pisikuulutused, mida ajalehel oli väga palju, tunduvalt 

rohkem kui kõigil Tallinna lehtedel kokku (Lumiste, 1977: 188). 

Ajakirjanduses ilmusid ka viis retsensiooni Voldemar Kuljuse jutlusekogumikele. Retsensentidena 

astusid üles August Anni [Annist] ajakirjas Looming (2/1926), Richard Janno [R. J.] ajalehes 

Postimees (36/1926) ja Ilmar Reiman ajakirjas Eesti Kirjandus (7/1927). Niisamuti on ajakirjas 

Protestantline Ilm ilmunud allkirjastamata retsensioon pealkirjaga „Lunastatud albatrossid“ 

(5/1926) ja ajalehes Vaba Maa (182/1933) ilmunud retsensioonile „Maa sool“ on alla kirjutanud 

keegi pseudonüümi „–mp“ all, keda töö autor ei ole seni suutnud tuvastada.  
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Retsenseerides raamatut „Lunastatud albatrossid“ mainib August Annist, et Voldemar Kuljuse 

raamat on tähtsam oma olemise kui sisuga, kuigi ka viimane pakub huvi. Kogumikus domineerib 

modernne väljendusviis, mis on palju muud kui meie tavaline sile vaimulik klišeede kogu ja lisab, 

et ka moodsal stiilil võib olla ebakülgi – vahel juba liigsetki tõtlevust, katkendlikkust, ebaselgust 

ja teatavat raskust. Kuid üldiselt ei tohigi liiga palju nõuda sellelt raamatukeselt. Juba oma kogu 

poolest on ta ikkagi enam vaid lubadus ja ennustus kui juba täitmine. (Anni, 1926: 204–206) 

Richard Janno aga puudutab raamatus „Lunastatud albatrossid“ esiletoodud jutluse stiilielemente: 

„Kuljuse stiil ja keel on vaba tüütavatest kordumistest. Ta rabab võrdlustega, ta püüab kujutada 

sageli tendentsita. Ta joonistab värskete, naturalistlike joontega ning ei keeldu tarvitamast uusi 

sõnu. Üldiselt tundub Jaan Oksa raskepärast lause mõju. Siiski on see esteetilises mõttes 

edasiminek Eesti vaimulikus kirjanduses“. (Janno, 1926) 

Ilmar Reiman, kes arvustas jutlustekogu „Juudasuudlus“, rõhutab: „Noorel pastoril Voldemar 

Kuljusel on palju võitlushimu, julgust, trotsi, paatost. Ta tekitab liikumist tardunud kirikuelus, 

poseerib, näitab näpuga oma vaenlastele. Ja ta nime tuntakse üle maa. Mind aga see kõik ei huvita. 

Mind huvitab, et noor pastor sõnamalakaga kaugelt Alutaguse metsadest ähvardab. Ja teeb seda 

nii huvitavalt, et tõmbab oma peale kirjandusharrastajate ja arvustajate tähelepanu. (Reiman, 1927: 

395, 937) 

1933. aastal ilmunud rohkete jutluste kogumikku „Maa sool“ on võtnud arvustada vaid –mp nime 

kandev tuvastamata autor, kes märgib, et Voldemar Kuljuse jutlused on mõttelt algupärased ja 

vaimukusest sädelevad, mis õieti ei olegi jutlused selle sõna tavalises mõttes, vaid kokkusurutud 

tuum neist, mõttekildude kogu, mis rajatud piiblisalmidele. Voldemar Kuljuse püüe on olnud 

lähendada usku elule ja kõrvaldada kirikust võltspaatos. (–mp, 1933) 

Esimene kajastus Voldemar Kuljusega seoses leidub 1917. aasta 29. aprilli Tallinna Teatajas, kus 

mainitakse teda kui edukat Tallinna Nikolai Gümnaasiumi lõpetajat 46 vastse vilistlase hulgas. 

1921. aastal ilmusid Kuljuse kohta kaks järgmist kirjutist, so neli aastat hiljem esimesest teatest. 

Aasta hiljem nägi trükivalgust kuus teadet Voldemar Kuljuse jutlustamiste kohta erinevates 

kirikutes. Ent juba 1923. aastast andis ta põhjust kirjutiste arvu järsule suurenemisele. 

Kuljuse tegevuse vastu hakkas ajakirjandus suuremat huvi tundma alates 1924. aastast, kui ta 

sattus oma liberaal-teoloogiliste vaadete tõttu konflikti EELK Konsistooriumiga. Teda süüdistati 

luterliku usu alustelt kõrvalekaldumises, millest sai aastaid kestnud vägikaikavedu ehk nn 
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ketseriprotsess kirikuvalitsuse ning Voldemar Kuljuse ja teda toetava Iisaku koguduse vahel. 

Süüdistusmaterjali aluseks olid valdavalt Kuljuse pro ministerio eksami jutlused, kandidaaditöö ja 

introduktsioonijutlus ning üksikud Protestantlises Ilmas ilmunud kirjutised. (Saard, 2008: 143) 

Pastor Kuljus oli alates 1925. aastast mitte ainult kirikuringkondades, vaid kogu Eestis tuntud 

inimene, seda kindlasti ka tänu ajakirjandusele. Ta kogus populaarsust seoses oma kurikuulsa 

Konsistooriumi poolt „ketseriks“ tembeldamise juhtumiga, mistõttu üle terve kodumaa tunti tema 

vastu huvi ja sooviti kuulata vabameelse pastori kõnesid ja jutlusi. Kuljuse esinemiste ringsõidud 

viisid teda kõikjale Eestis. Oma kirjas Eesti Kirjanduse Seltsile on Voldemar Kuljus muuhulgas 

öelnud, et olgugi ta ametilt Iisaku koguduse õpetaja, on ta nõudmise ja võimaluse korras teinud 

kõnereise Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Viljandisse, Võrru, Narva ja siia-sinna maanurkadesse 

(EKLA, f 193, m 17:47). 

Vabas demokraatlikus ühiskonnas on võimalik avaldada kirjutisi kõigis valdkondades ja 

probleemsetel teemadel ning reaalne kirjutada ka kõigest erinevate isikutega seoses. Sellest 

tulenevalt on täiesti arusaadav, miks leidus Eesti Vabariigi algaastail nii rohkel arvul kajastusi ka 

Voldemar Kuljuse kohta. Ajakirjandus kasvas ühiskonnaelu jälgijaks, hindajaks ja võimendajaks, 

samuti avaliku arvamuse kujundajaks (Aru, 2002: 45). Kõige rohkem esines kirjutisi perioodil 

1917–1930 (637), neist kõige enam aastal 1926 (196). Antud aasta 7. oktoobril jõustus 

konsistooriumi otsus, mis tagandas Voldemar Kuljuse õpetajaametist, kuid ta tegutses Iisaku 

koguduse põhikirja alusel edasi (Vihuri, 1968: 48). „Kõige tragikoomilisem ja „pärlilikum pärl“ 

kogu selles loos oli see, et Konsistoorium, kes Kuljuse teoloogilisi vaateid juba varem väga hästi 

tundis, oli ta 1924. aastal ometi ametisse ordineerinud, heitis ta nendesamade vaadete tõttu 

vaimulike hulgast välja“ (Saard, 2008: 156). 

Voldemar Kuljusest kirjutati eelmise sajandi kahekümnendate aastate keskel rohkesti 

Protestantliku Ühingu tegevusega seonduvalt: tema esinemistest, protestantlike jumalateenistuste 

edu põhjustest ja protestantide juhtfiguuridest; lisaks vastandatakse vabameelseid pastoreid 

teistele ja võrreldakse neid protestantlike hingekarjastega Saksamaal, Norras ja Lätis. Artiklites 

analüüsiti Kuljuse kõnesid, juureldi tema „süüasja“ ja ametist tagandamise üle ning esitati seoses 

talle määratud hukkamõistva otsusega Konsistooriumi seisukohti. Eelnevaga seoses käsitleti ka 

Eesti kirikuolusid ning -otsuseid, kiriku ja riigi lahutamise küsimusi, tehti kriitikat Konsistooriumi 

aadressil. Rohkelt kajastati vaba- ja vanameelse suuna võitlust kirikuringkondades, arutleti 

piirangute üle Voldemar Kuljuse tegevusele, samuti olid vaatluse all Iisaku koguduse olud ja 

reageeringud kirikuvalitsuse otsustele. 
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Ka kolmekümnendatel aastatel oli Voldemar Kuljus ajakirjanduse huviorbiidis. Tema kohta võib 

lugeda erinevate sündmustega seoses – ühiskonnaelus osalemine, rohked jutlused ja 

kõnekoosolekud, õnnistamistalitused, avamisüritused, taasliitumine üldkirikuga, Tudulinna 

kirikutülid jt. Kõigi tolleaegsete perioodikaväljaannete veergudel võeti seoses Kuljusega sõna.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Perioodikakajastused Voldemar Kuljuse kohta väljaannete lõikes 

Kirjutusi Voldemar Kuljuse kohta leidub eeskätt sellistes trükiväljaannetes nagu Vaba Maa (312 

korral), Päevaleht (275 korral), Postimees (172 korral), vähem ajalehtedes Sakala, Kaja ja Eesti 

Kirik jt. Perioodikaväljaanded, kus Kuljuse kohta kirjutisi avaldatud vaid 1–2 korral, kuid mida 

on siiski aukartust äratav hulk (45), paiknevad kokku võetuna rubriigis „Teised“ (vt joonis 8). 

Kõik Eesti Vabariigi algusaastate suuremad ajalehed olid parteide häälekandjad, esindades nende 

seisukohti ja levitades põhimõttelisi ideid – Tööerakonnal Vaba Maa, Rahvaerakonnal Postimees, 

põllumeestel Kaja jt. Tallinnas oli Päevalehe kõrval teiseks suuremaks ajaleheks tööerakonna 

häälekandja Vaba Maa, mis oli radikaalsem ja uuendusmeelsem (Aru, 2002: 44, 46). Nende kahe 

lehe omavaheline konkureerimine mõjus viljakalt kogu eesti ajakirjanduse sisulisele arengule. 

Osaühisuse Vaba Maa ajalehed (Eestikeelne…, 2002, 747–750), eriti nädalaleht Esmaspäev, tõid 

täiesti uue tooni eesti ajakirjandusse – sündmuste sensatsioonimaigulise esiletõstmise. (Lumiste, 

1977: 174)  

Analüüsides kajastusi Voldemar Kuljuse isikuga seoses, selgus, et positiivsed ja toetavad olid 

artiklid ja ülevaated, mis nägid trükivalgust peamiselt ajalehtedes Sakala, Järva Teataja ja Vaba 
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Maa. Viimane esindas vabameelset demokraatlikku vaimu ja oli väga sageli opositsioonis mujalt 

levitatava avaliku arvamisega (Lumiste, 1977: 190). Negatiivsete väljaastumisega esinesid 

Voldemar Kuljuse isiku suhtes EELK Konsistooriumi häälekandja Eesti Kirik ja ajaleht Kaja. 

Päevaleht jäi erapooletuks nagu tal tavaks. Peterburis välja antavas kommunistide ajalehes Edasi 

püüti aga kogu Eestis toimuvat usulist võitlust ja üldse vaimulikku tegevust naeruvääristada. 

Ajalehed otsisid sensatsiooni ja „ketser“ Kuljus pakkus seda küllaga kuni 1940. aastani. 

 Uurides antud seminaritöö kontekstis rohkeid kirjutisi, õnnestus autoril leida rikkalikult uut 

materjali ja huvipakkuvaid fakte Voldemar Kuljusega seoses. Näiteks avaldas 1926. aasta 19. 

jaanuari Päevaleht ülevaate „Muudatused haridusministeeriumis“, kust selgub, et Voldemar Kuljus 

oleks sobiv kandidaat haridusministri abi kohale ja 16. veebruaril 1926 artiklist „Tööerakonna 

„kosjasõit“ V[oldemar] Kuljuse juurde äpardunud“ saab teatavaks, et Kuljus vastas ettepanekule 

kandideerida Riigikogusse eitavalt, kuna ei soovinud ennast poliitikaga siduda. Kompetentse 

isikuna oli Voldemar Kuljus palutud ÜENÜ Virumaa keskkorralduse novellivõistluse 

auhinnakomisjoni žüriisse (Virumaa Teataja 1933, 4. veebruar), ta oli valitud Üleriigilise 

Usuteadlaste Konverentsi liikmeks (Virumaa Teataja 1935, 23. jaanuar), samuti Rahvuskogu 

valimiste kandidaadiks Virumaal (Uudisleht 1936, 29. oktoober) jne. 

 Ka hilisemast ajaperioodist sai töö autor huviäratavaid uusi teadmisi Voldemar Kuljuse kohta. 

Näiteks fakt, et Voldemar Kuljus oli ka nõukogude ajal väga tunnustatud isik, kes lävis eesti 

kultuuriintelligentsi esindajatega – eksisteeris umbes paarikümneliikmeline sõpruskond 

nimetusega „Kõrvasügajad“, kes põhiliselt muusikateadlase Johannes Jürissoni eestvedamisel 

püüdis süvenenumalt eesti kultuuri uurida – kirjandust, kunsti, arhitektuuri, teoloogiat ja muusikat. 

Mati Kiirendi andmetel (Kiirend, 2016) kutsuti seltskonda häid lektoreid ja interpreete, ka 

võimuorganite põlu all olevaid isikuid – Oskar Kuningas, Leo Soonpää, Leo Gens, Voldemar 

Miller, Villem Raam, Helju Tauk, pastor Voldemar Kuljus jt). Osaleti poolkinnistel salongiõhtutel, 

ka Voldemar Kuljuse kodus.  

 Tähelepanuväärsed on ka Helend Peebu mälestused, kus ta mainib, et temast sai näitleja teatri 

suurkujude Kaarel Irdi ja Epp Kaidu kõrval ka tänu pastor Kuljusele (Linnumägi, 1995: 12) ning 

et näitleja Peebul tuli pahandusi, kuna ta oli oma 50. juubelil kiitnud Voldemar Kuljust nimetades 

teda seltsimehe asemel härraks (Esko, 2000: 16).  
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Joonis 8. Kirjutised ja kajastused Voldemar Kuljuse kohta aastate lõikes (v.a dateerimata 

kirjutised) 

Eesti Vabariigi varasemast perioodist leidub kirjutisi Voldemar Kuljuse kohta raamatutes ja 

kogumikes üheksal juhul, millest olulisemateks võib olulisemaiks teatmikku „Eesti avaliku elu 

tegelased“ (1933), mis sisaldab teiste hulgas eluloolisi andmeid ka Voldemar Kuljuse kohta. 

Märkimisväärsed on ka raamatud M. Kivisaar „Ketserid ja protestantism ajaloos ja praegu Eestis“ 

(1926), Theodor Tallmeister „Võitlus edumeelse ja tagurluse vahel Eesti kirikus“ (1927) ja Karl 

Kaups „Protestantism Eestis“ (1928), kus Kuljuse tegevust kajastatakse omaette peatükis. 

Aastatest 1941–1990 leidub kajastusi Voldemar Kuljuse kohta vähesel määral. Saksa okupatsiooni 

perioodil 1942–1944 ilmus ajakirjanduses kirjutisi seoses Kuljusega 26 juhul, peamiselt ülevaateid 

ja sõnumeid. Nõukogude perioodist on enim kirjutisi käsikirjades (19 juhul), raamatutes ja 

kogumikes (13 juhul, neist kaheksa kirjastatud eksiilis) ja perioodikakajastusi, mis ilmusid 

väliseesti ajalehes Eesti Kirik (11 juhul).  

Taasiseseisvumisperioodil on kirjutiste ja kajastuste arv suurenenud, seda eeskätt raamatute ja 

kogumike näol (27 juhul). Tähelepanuväärsemad – „Pagulus ja Nõukogude Eesti : vaateid KGB, 

EKP ja VEKSA arhiivdokumentide põhjal“ (Jürjo, 1990), „Viru vägevad 1900–2000“ (2000), 

„Nende helinate saatel“ (Peep, 2001), „Iisaku lood“ (2005) ja „Helend Peep roosiokkalisel 

teatriteel“ (Värk, 2011). 
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Samuti on Voldemar Kuljuse kohta sõna võetud uurimistööde kontekstis: Veiko Vihuri väitekiri 

„Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luteri Kiriku teine piiskop 1934–1939“ (2007), 

Riho Saardi „Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis“ (2008) ja Priit 

Rohtmetsa doktoritöö „Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus aastatel 

1917–1934“ (2012).  

Mitmed uurimistööd on kättesaadavad käsikirjalistena – Ellen Rääski diplomitöö „Iisaku 

kultuurielu arengust XIX sajandi teisest poolest kuni 1940. aastani“ (1981), Valentina Moldau 

kursusetöö „Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi tegevus perioodil 1905–1940. a.“ (1997), Riina 

Trankmanni magistritöö „Protestantliku ühingu tegevus Iisaku koguduses 1920–1940“ (2009) jt.  

 Voldemar Kuljuse elutööd ei saa hinnata vaid trükis ilmunud kajastuste põhjal. Kõnekad on ka 

antud bibliograafiasse lisatud audiovisuaalsalvestised (5) ja avalikult kättesaadavad üksikfotod 

Kuljusest (73), samuti tema käe all Iisakus valminud lavastused (51), mis annavad tunnistust tema 

laiahaardelisest ja sisukast eluteest.  

 AV- ja helisalvestised – Eesti Rahvusringhäälingu rahvusarhiivis olevad raadio- ja telesaated – 

põhinevad näitleja Helend Peebu portreesaadetel, kus Peep kõneleb ka Iisaku kultuurikandjast ja 

draamalavastajast Voldemar Kuljusest.  

 Nimestikku on lisatud avalikult kättesaadavad fotod Voldemar Kuljusest nii porteevõtetel kui ka 

koos abikaasa, perekonna, koguduseeliikmete, kolleegide ja sõpradega. Kajastamist on leidnud ka 

fotod Voldemar Kuljuse usualase tegevusega seoses – konfirmatsioonid, ristimised, ametijuubelid 

jm – erinevates kogudustes (Iisaku, Tallinna Püha Vaimu, Oleviste ja Paistu). Samuti jäädvustused 

tema vangilaagriperioodist (1950–1955), kultuurilisest ja ühiskondlikust tegevusest ning 

puhkehetkedest. 

 Voldemar Kuljuse lavastused Iisakus aastatel 1924–1943 on nimestikku lisatud kui tema 

loometegevusele kultuurilist väärtust lisav dokumentaalne ülevaade, mis näitab Kuljuse kui 

draamalavastaja haritust, sügavust ja põhjalikkust sel kunstialal. Tema ampluaa oli lai – Kuljus 

instseneerides nii antiikdraamasid, operette kui komöödiaid, nii draamaklassikat (Shakespeare, 

Strindberg, Tammsaare, Vilde jt) kui lihtsaid lühikesi naljamänge.  

 Voldemar Kuljuse väärtus avaldub tema mitmekülgses kultuuri- ja loometöös, mis vaimuliku 

tegevuse kajastamise kõrval on jäänud tahaplaanile. Kuljus oli kohaliku kultuurielu edasiviija ja 

arendaja, võttes samal ajal ka ise loometegevusest osa. Vähe on kajastatud tema tegevust kirjaniku, 
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publitsisti, muusiku ja haritlasena. 

 Tänasel päeval on hakatud Voldemar Kuljuse elu- ja loometööd ümber hindama ja temaga 

seonduvat nägema teises valguses, eriti mis puudutab tema usualast tegevust liberaalteoloogina. 

Lõputöö autor hindab selles osas eriti Riho Saardi monograafiat „Kultuurprotestantismi ja 

teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis : peatükke XX sajandi Eesti teoloogilises mõtteloos“ (2008). 
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KOKKUVÕTE 

 Usu-, ühiskonna- ja kultuuritegelane, kirjanik ja publitsist Voldemar Kuljus sündis 2. oktoobril 

1898. Esimene kajastus tema kohta ilmus 1917. aastal ajalehes Tallinna Teataja seoses tema 

gümnaasiumi lõpetamisega. Alates 1921. aastast on Voldemar Kuljuse looming ja kirjutised tema 

kohta näinud trükivalgust regulaarselt nii üle-eestilistes väljaannetes, kui ka maakondlikus ja 

kohalikus ajakirjanduses. Lisaks trükiväljaannetele leidub tema loomingut ka käsikirjades ja 

audiovisuaalsalvestistel. 

 Voldemar Kuljuse looming on väga mitmekesine. Tema sulest on ilmunud nii jutlustekogusid, 

tõlkeid, luuletusi, proosapalasid, mõtisklusi kui publitsistikat. Kuljuse omaloomingut, nii 

trükiväljaannetes kui käsikirjadena, leidub 158 kirjutist, millest jutlusi 54, artikleid 53 ja 

ilukirjandust 22, teisi tekste tunduvalt vähem.  

 Trükisõnas kajastamist leidnud kirjutistest on suur osakaal jutlustel, mida võiks liigitada ka 

ilukirjanduse alla. Suurem osa jutlustest on publitseeritud erinevates perioodikaväljaannetes, 

peamiselt häälekandjas Protestantlik Maailm (aastani 1934 Protestantlline Ilm), mille toimetajaks 

Voldemar Kuljus alates 1935. aastast oli. Jutlused ilmusid ka ajalehtedes Vaba Maa, Virumaa 

Teataja ja Uus Eesti Narva Uudised ning ajakirjades Ilo ja Romaan. Voldemar Kuljus on 

raamatutena avaldanud kolm jutlustekogu: „Lunastatud albatrossid“, „Juudasuudlus“ ja „Maa 

sool“. 

Jääb üle ainult nõustuda Kuljuse kaasaegsete arvamusega tema jutlustest kui tekstidest, mis olid 

huviga kuulatavad, arusaadavad ning elamust pakkuvad, kuna neisse oli põimitud 

ilukirjanduslikke fraase, tuntud kirjameeste ütlusi, tsitaate jne, mida ta asjatundlikult sidus 

pühakirjaga. Olles teatrikunsti alal pädev isik, suutis Voldemar Kuljus oma kõnesid ja jutlusi ka 

oskuslikult edasi anda, mis olid omal ajal kindlasti põnevusega jälgitavad.  

 Ka tõlkijana oli Kuljus väga viljakas (trükisõnas ilmunud 54 juhul), tõlkides eeskätt saksa, kuid ka 

vene keelest. Peamised tema poolt tõlgitud autorid olid Hans Christian Andersen, Wilhelm 

Bousset, Friedrich Delitzch, Carl Jatho, Walter Köhler, André Riebeling Theodore Seward, Ewald 

Stier, Rabindranath Tagore, Gottfried Traub jt. Voldemar Kuljuse tõlkelooming sisaldab enamasti 
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vaimuliku sisuga tekste, milles sisalduvad ka usuluule, jutlused, artiklid ja muud kirjutised; kuid 

ta on tõlkinud ka legende, muinasjutte, näidendeid jm. Palju ilmus tema nime alt ka publitsistikat, 

eeskätt sellistes perioodikaväljaannetes nagu Protestantlik Maailm, Virumaa Teataja ja Vaba Maa. 

Peamiselt on tegu artiklite ja vastukajadega, ülevaateid-sõnumeid leidub vähem.  

 Trükivalgust on näinud ka Kuljuse tõlgitud näidendid Herman Heijermansi „Hingedepäev“ ja 

Gunnar Heimbergi „Kulla võim“. 

 Kirjutisi Voldemar Kuljuse kohta leidub väga suurel hulgal, nii trükiväljaannetes, käsikirjades kui 

AV-salvestistel. Nimestik sisaldab 1328 kirjet. Kirjutised on trükivalgust näinud peamiselt 

perioodikaväljaannetes Vaba Maa, Virumaa Teataja, Päevaleht, ja Postimees. Vähem kajastatakse 

Voldemar Kuljuse tegevust ajalehtedes Kaja, Sakala ja Eesti Kirik. Nimetada võib veel Järva 

Teatajat, Uudislehte, Uus Eesti Narva Uudiseid, Maa Häält jpt. Raamatutes leidub kirjutisi 49 ja 

käsikirjades 20 juhul. 

 Voldemar Kuljuse kohta leiab kirjutisi erinevatelt autoritelt. Kõige enam on kirjutajana esinenud 

tema kaasteeline Theodor Tallmeister, kuid ka teised – Jakob Aunver, Anton Jürgenstein, Hugo 

Bernhard Rahamägi jt. Ajakirjanduse veergudel on seoses Kuljusega sõna võtnud ka Karl August 

Hindrey, August Kitzberg, Jaan Lattik ja Leopold Raudkepp jt. Retsensioone on Voldemar Kuljuse 

teostele kirjutanud August Anni[st], Richard Janno, Ilmar Reiman, jt. Enamik perioodil 1917–

1940 Voldemar Kuljuse kohta ilmunud kirjutistest on kas allkirjastamata või esinevad autoritena 

pseudonüümide all kirjutavad isikud, kelle tuvastamine pole antud seminaritöö raames paljudel 

juhtudel õnnestunud. Hilisema perioodi autoritest võib nimetada Helend Peepu, Ottomar Pellot, 

Riho Saardi, ja teisi. 

 Enim Voldemar Kuljuse loometöid on dateeritud aastakümnendist 1931–1940 (88) ja tema kohta 

enim kirjutatut leiab aastatest 1917–1930 (637), hilisematel kümnenditel tunduvalt vähem. Huvi 

suurenemist seoses Kuljusega on märgata aastatest 2000–2015, mis sisaldab 58 kirjutist, ligi 

pooled neist raamatutes ja kogumikes. 

 Nimestikku on lisatud ka eraldi fotod Voldemar Kuljusest ja tema Iisaku Kirjanduse ja Muusika 

Seltsi näitejuhina lavastatud näidendid. 

 Käesolev bibliograafia on koostatud austusest kohaliku suurmehe – usu-, ühiskonna- ja 

kultuuritegelase Voldemar Kuljuse vastu. Väärtustades kogukondlikku kodu- ja kultuurilugu 

soovib autor Voldemar Kuljuse bibliograafia koostamisega anda selleks omapoolse panuse.  
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2.  Juudasuudlus : kaheksa jutlust. – [Tartu] : Odamees/Carl Sarap, 1926 (Võru : Valter 

 Pohlak). – 67 lk. : ill. kaas. 
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 ; In hoc vince ; Issanda viinamäel ; Elunälg ; Lukustatud huuled. 
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3.  Püüd, Mihkel. Ketserid ja protestantism ajaloos ja praegu Eestis / M. Kivisaar. – 
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 Ümberhinnatud väärtused ; Saalomoni tarkus ; Taavet ja Koljat ; Üle vee ; Nutt ja 

 naer ; Kes veeretab kivi? ; Elukindlustusest ; Kaotatud ja jälleleitud jõulurõõm ; 

 Jeesus noorendaja ; Deus ex machina ; Laste läbi ; Grööni hülged Petlemma 
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 Varastatud õnnistus. 

 Vt. rets. 998. 

 

1934 

 

5.  Meie Homme : Virumaa kunsti- ja kirjanduse album 1934 / toimetus: A. Aru, 

 Heldur Viires ja V. Mustel ; [kaas: Guido Mamberg]. – [Rakvere] : ÜENÜ Virumaa 

 keskkorraldus, 1934. – 44 lk. : portr., ill. kaas. 
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 Lk. 21–22 Voldemar Kuljuse artikkel „Hiiglane ja kääbus“ teemal noorte suhetest 

 kirikuga: noored austaksid kirikut palju rohkem, kui see oleks rahvakirik, 

 eestikeelne, eestimaaline ja evangeelne. 

 

1989 
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 Sisaldab ka helilooja Hella Tedderi laulu Voldemar Kuljuse sõnadele „Kolgata : 

 „Õela ristiga hirmuta...““  
 

1994 

 

8.  Padaorust Viru mereni : Viru-Nigula kihelkonna kirjanduslik-kodulooline 

 antoloogia / [koost. Helmut Elstrok]. – Viru-Nigula ; Tallinn, 1994. – 215, [1] lk. : 

 ill. 

 Lk. 56–57 Voldemar Kuljuse jutlus „Lukustatud huuled“. („Ja Issand pööras ümber 

 ja vaatas Peetruse peale… Ja Peetrus läks välja ja nuttis kibedasti.“ Luuka ev. 22, 

 61a–62). 

 

1995 

 

9.  Sull' olgu au [Noot] : laulud segakoorile / Hella Tedder. – Helsinki : Alcanto, 1995. 
 – 19, [1] lk. 

 Sisaldab ka helilooja Hella Tedderi laulu Voldemar Kuljuse sõnadele „Saage 

 vägevaks“. 

 

2008 
 

10.  Saard, Riho. Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis : 

 peatükk XX sajandi Eesti teoloogilises mõtteloos / Riho Saard ; [toimet. Karin 

 Leesment ; kujundanud Külli Saard]. – Tallinn : R. Saard, 2008. – 355 lk. : ill., portr. 

 Lk. 301–306 Voldemar Kuljuse värsspoeem „Ametist lahti“. 

  

2009 

 

11.  Segakooride laulud [Noot] : EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu "Mu mano 

 tulge, latse" : 11. – 13. juunil 2010 Tartus. [Tartu]. – EELK Kirikupäeva ja 

 Laulupeo Sihtasutus, 2009. – 54, [2] lk. koos kaanega. 

 Sisaldab ka helilooja Hella Tedderi laulu Voldemar Kuljuse sõnadele „Saage 

 vägevaks“. 

 



61 

 

Perioodikas 

 

1921 

 

12.  Kolm luuletust. // Murrang (1921) nr. 3–4, lk. 41–42. 

 Sisu: Kahele tütarlapsele ; Mööda teesid ; Ehmatus. 

 

1923 

 

13.  Läbi raskuste tähtede poole : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1923) nov., nr. 11, lk. 

 114–116. 

 „Kelle juurde peame meie minema? Sul on igavese elu sõnad.“ (Joh. 6, 68). 21. 

 okt.1923 Tallinna Pühavaimu kirikus õpetaja Voldemar Kuljuse poolt tema 

 ordinatsioonipäeval peetud jutlus. 

 

1924 

 

14.  Omal jõul : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1924) jaan., nr. 1, lk. 4–5. 

 „Hüüa mind appi ahastuse päeval, siis tahan ma sind sest välja kiskuda, ja sina 

 pead mind austama.“ 

 

15.  Prot. Ilma“ ettepanek usuteadlaste konverentsile : [artikkel]. // Protestantline Ilm 

 (1924) jaan., nr. 1, lk. 10–11. 

 Voldemar Kuljuse ettepanekud „Vaimulikkude laulude“ komisjonile uue komisjoni 

 kokkupanemise suhtes, kuna Protestantline Ilm ei saa kaasa minna Leopold 

 Raudkepi ettepanekutega lubada laule arvustama asjatundmatud isikud. 

 

16.  Elunälg : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1924) veebr., nr. 2, lk. 17–18. 

 Moto: Ma armastan sind, minu elu, mu kõige parem sõber ka… „Sest mina elan ja 

 teie peate elama“ (Joh. ev. 14, 19b). 

 

17.  Sinu tahtmine sündigu! : [jutlus] // Protestantline Ilm (1924) apr., nr. 4, lk. 52–55. 

 „Ja kui tema surmaga oli võitlemas, palus tema Jumalat kangemini; aga tema higi 

 oli kui merepisarad – need langesid maa pääle…“ (Lukas 22, 44). 

 

18.  Sünoptikud : peatükk Uue Testamendi Sissejuhatuse alalt : [artikkel]. // 

 Protestantline Ilm (1924) aug., nr. 8, lk. 114–115 ; sept., nr. 9, lk. 130–131 ; okt., 

 nr. 10, lk. 149–151. 

 Voldemar Kuljus vaatleb Evangelistide Matteuse, Markuse ja Luukase 

 evangeeliume, mis moodustavad kindla üksuse „sünoptikud“.  

 

19.  Inimämblik : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1924) nov., nr. 11, lk. 168–171. 

 „Kõigi turgude peal on kaebust ja igas uulitsas öeldakse: häda, häda! Ja kutsutakse 

 põllumehi leinamisele…“ (Amos 5, 16). 

 

20.  Praegusaja jutluse stiil ja ettekanne : põhimõtted : [artikkel]. // Protestantline Ilm 

 (1924) dets., nr. 12, lk. 181–184. 

 Vastuhakk vanadele vormelitele seoses kunsti ja kirjanduse toomisega kirikusse ; 

 jumalateenistuse esteetilisusest ; näitlik teenistuse kava. 
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1925 

 

21.  Johannese evangeelium : peatükk Uue Testamendi sissejuhatuse alalt : [artikkel]. 

 // Protestantline Ilm (1925) veebr, nr. 2, lk. 18–19 ; märts, nr. 3, lk. 34–35. 

 Evangeeliumi kriitika pinnal väljakujunenud seisukohad, kust asuda raamatu 

 hindamisele. 

 

22.  Buddha elu ja õpetus : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1925) märts, nr. 3, lk. 36–27 

 ; apr., nr. 4, lk. 55–58 ; mai, nr. 5, lk. 80 ; juuni, nr. 6, lk. 89 ; juuli, nr. 7, lk. 106–

 109 ; aug., nr. 8, lk. 118–120 ; sept., nr. 9, lk. 136–138 ; (1926) jaan., nr. 1, lk. 11–

 13 ; veebr. lk. 30. 

 Budismi olemusest võrreldes ristiusuga ; Budhha elukäigu ja õpetuse tutvustus ; 

 erinevused eri aasia maades tegutsevate budistide vahel. 

 

23.  Apostlite teod : peatükk Uue Testamendi sissejuhatuse alalt : [artikkel]. // 

 Protestantline Ilm (1925) juuni, nr. 6, lk. 87–88. 

 Apostlite tegude raamatu ajaloolisust ; mõtted algkogudusest. 

 

24.  Risti kuju : jutlus Protestantliku Ühingu avamise puhul : [jutlus]. // Protestantline 

 Ilm (1925) juuli, nr. 7, lk. 97–98. 

 „Meie usk, see on võim mis maailma on ära võitnud.“ (1. Joh. k. 5, 4b). 

 

25.  Jumala kuju : kõne põhimõtted Protestantliku Ühingu Toila osakonna avamise 

 puhul : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1925) sept., nr. 9, lk. 135–136. 

 Kellena Jumal avaldub, mis ta meile tähendab ; ta on looduse jõudude isand, ajaloo 

 käskija ja südametunnistuse hääl. 

 

26.  Issanda viinamäel : jutluse põhijooned Protestantliku ühingu Tudulinna osakonna 

 pidulikul avamis-jumalateenistusel : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1925) okt., nr.10, 

 lk. 145–146. 

 „Sest taevariik on ühe inimese sarnane, kes majaisand ja kes vara hommikul välja 

 läks töötegijaid palkama oma viinamäele.“ (Mat. ev. 20, 1). 

 

27.  [Anton] Jürgenstein ja õpetaja Kuljus : seletus isiklikkudes asjus : [vastukaja]. // 

 Vaba Maa (1925) 17. okt., nr. 241, lk. 5 

 Voldemar Kuljuse sõnavõtt Anton Jürgensteini Postimehes ilmunud artikli puhul, 

 kus autor kritiseeris Voldemar Kuljuse esinemist kõnega Kristuse  imetegudest. 

 

28.  Jeesus noorendaja : [jutlus]. Protestantline Ilm (1925) dets., nr. 12, lk. 178–179. 

 Jõuluõhtu jutlus: „Kui teie ei saa kui lapsukesed, siis ei saa teie mitte taevariiki.“ 

 (Mat. 18, 3). 
 

29.  Õigus : mõisted ja suhted : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1925) dets., nr. 12, lk. 

 180–181. 

 Kirjutatud prof. Joachim Jheringi Eestimaa ja Tallinna piiskopi (1638-1657) teoste 

 alusel ; käsitletud õiguse ideed, õigustunnet, moraali, kiriklikku kõlblust. 
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1926 

 

30.  Minu ringreis : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1926) juuni, nr. 6, lk. 87–89. 

 Voldemar Kuljuse esinemised kõnega „Protestantism idees ja elus“ Auveres, 

 Väike-Maarjas, Roelas, Kundas, Kadrinas, Kohtla-Järvel ja Sondas. 

 

31.  Apostlikust usutunnistusest : haritud inimene ei tohi ega taha tunnistada rumalust 

 : [artikkel]. // Sakala (1926) 2. okt., nr. 120, lk. 3 : fot.  

 Voldemar Kuljuse poolne apostliku usutunnistuse analüüs ; vajadusest seda 

 revideerida ja reguleerida kaasaja teadusele vastavaks ; fotol Iisaku koguduse 

 õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

32.  Neitsimägi : [artikkel]. // Odamees : Laulupeo album (1926), lk. 12, 14 : fot. 

  Iisaku kiriku ja koguduse ajaloost ja tänapäevast ; fotodel Iisaku kirikuõpetaja 

 Voldemar Kuljus, Iisaku kirik, Iisaku kirikumõis ja Iisaku köster Robert Theodor 

 Hanseni laulukoor. 

 

33.  Muhamed : elu ja õpetus : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1926) nov., nr. 11, lk. 

 170–171 ; dets., nr. 12, lk. 186–187. 

 Pihijutlustajast, prohvetist ja araabia rahva valitsejast. 

 

34.  Jeesus noorendaja : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1926) dets., nr. 12, lk. 178–179. 

 „Kui teie ei saa kui lapsukesed, siis ei saa teie mitte taevariiki“ (Mat. 18, 3). 

 

1927 

 

35.  Kristus kohtu all : ajalooline ülevaade : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1927) apr., 

 nr. 4, lk. 51–59. 

 

36.  Tühjadest kirikutest : [vastukaja]. // Protestantline Ilm (1927) sept., nr. 9, lk. 143. 

 Vastuseks Eesti Kirikus nr. 32 avaldatud Eduard Kreenmanni kirjatükile „Veel kord 

 tühjadest kirikutest“. 

 

37.  Tudulinna kogudused : kelle arvele tuleb lugeda kirikulõhkumise teene : 

 [vastukaja]. // Vaba Maa (1927) 1. okt., nr. 230, lk. 6. 

 Voldemar Kuljuse seletus ajakirjanduses (Postimees jt) ilmunule seoses Tudulinna 

 koguduses tekkinud erimeelsustega. 

 

38.  Iisaku ja Tudulinna : Tudulinna koguduse „liikmele“ vastuseks ja vaieluste 

 lõpetamiseks : [vastukaja]. // Vaba Maa (1927) 18. okt., nr. 244, lk. 8. 

 Voldemar Kuljuse vastus ajalehes Vaba Maa 1927 nr. 35 ilmunud Tudulinna 

 koguduse liikme avaldustele seoses vastuoludega Iisaku ja Tudulinna koguduste 

 vahel. 

 

39.  Kristuse imeteod : lisaks apostliku usutunnistuse analüüsile : [artikkel]. // 

 Protestantline Ilm (1927) dets., nr. 12, lk. 182–187. 
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40.  Kuldakeeli : [jõuluevangeelium]. // Romaani jõulualbum (1927) detsember, lk. 3–

 4 : fot. 

 Jõulujutlus: „Ma annan sulle nõu, et sa minu käest ostad kulda…" (Ilmut. 3, 18) ; 

 fotol Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1928 

 

41.  Õige elu : kümne käsu analüüs : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1928) nr. 3, lk. 39–

 41 ; nr 4, lk. 54–56 ; nr. 5, lk. 69–70 ; nr. 6, lk. 85–88 ; nr. 8, lk. 119–122 ; nr. 9, lk. 

 141–142 ; nr. 10, lk. 153–156 ; nr. 11, lk. 168–171. 

 Kümne käsu põhjalik analüüs ; kas õige elu on see, mida elatakse kümmet käsku 

 järgides ja täites? 

 

42.  Kuldakeeli : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1928) aug., nr. 8, lk. 114. 

 Sama nr. 36. 

   

43.  Laste läbi : [jutlus]. //  Protestantline Ilm (1928) dets, nr. 12, lk. 181–182. 

 Jõulujutlus: „Tõesti, mina ütlen teile; kes jumalariiki vastu ei võta kui kui lapsuke, 

 see ei saa mitte sinna sisse. Ja tema võttis nad sülle, pani oma käed nende pääle ja 

 õnnistas neid“. (Mark. 10, 15–16). 

 

44.  Tänumärke aasta vahetusel : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1928) dets., nr. 12, lk. 

 182–184.  

 Vana-aasta jutlus: „Ja Samuel võttis kivi ja pani Mitspa ja Seni vahele ja pani 

 temale  nime Eben Eser ja ütles: siitsaadik on Jehoova meid aidanud.“ (1. Sam. 7, 

 12). 

 

1929 

 

45.  Aasta-vannutusel : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1929) jaan., nr. 1, lk. 2–3. 

 Uue-aasta jutlus: „Ja see sündis, kui Mooses oma käe üles tõstis, siis sai Israel 

 võimust ja kui ta oma käe maha laskis, siis sai Amalek võimust. Ja Moosese käed 

 olid rasked, seepärast võtsid nemad kivi ja panid tema alla, et ta tema peale istus 

 ja Aaron ja Uur pidasid tema käsi üleval, üks siit ja teine sealt poolt, ja tema 

 käed olid kindlasti seismas, seni kuni päev looja läks!“ (2. Moosese. 17, 11–12).  

 

46.  Meie aeg ja ristiusk : Lic[entiatus] Theol[ogiae] [Emil] Pfenningsdorfi järele : 

 [artikkel]. // Protestantline Ilm (1929) nr. 2 , lk. 21–24 ; nr. 3, lk. 37–41 ; nr 4, lk.56–

 59 ; nr. 6, lk. 85–87 ; nr. 7, lk. 98–101 ; nr. 9, lk. 133–135. 

 Kolm põhitungi kultuurielu mitmekesisuses – tunnetada tõtt, ilu ja headust koos 

 kasutoova tööga ; kristlus vaade sellele ; kuidas sellega seonduvalt kooskõlastada 

 „moodsat“ kirikulugu. 

 

47.  Tõde ja õigus : kaks peatükki usupuhastuse pühaks : [jutlus]. // Protestantline Ilm 

 (1929) okt., nr. 10, lk. 146–148. 

 „Meie ei või ühtegi tõe vastu, vaid tõe eest“ (2. Kor. 13, 8). 
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48.  Elukindlustusest : surnutepühaks : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1929) nov., nr. 11, 

 lk. 165–167. 

 „Nõnda ütleb Jehoova: – Võta oma elumaja asjad seada, sest sa pead surema. –“ 

 (Jesaja 38, 1). 

 

49.  Grööni hülged Petlemma väljadel : jõuluõhtuks : [jutlus]. // Protestantline Ilm 

 (1929) dets., nr. 12, lk. 178. 

 „Ja ingel ütles neile: Ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis 

 kõige rahavale peab saama.“ (Luuka 2, 10). 

 

1930 

 

50.  Kirik Paarisena : [jutlus]. // Ilo (1930), nr. 4, lk. 6–7. 

 „Siis tahan ma jälle Jehoovale anda kõigeks tema eluajaks.“ (1. Saamuel 1.) 

 

51.  Kirik Paarisena : mõtteid iludusvõistlusest : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1930) 

 mai, nr. 5, lk. 70–71. 

 Ilu ja usk ; kirik annab oma auhinna ilusale naisele, kes enda kingib kirikule – 

 südame ja eluga. 

 

52.  Meie oleme teile vilet ajanud : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1930) juuni, nr. 6, lk. 

 82–84. 

 „Aga kelle sarnaseks pean mida seda sugu arvama? Tema on poisikeste sarnane, 

 kes turgude peal istuvad ja hüüavad oma seltsi vastu ja ütlevad: „Meie oleme teile 

 vilet ajanud ja teie ei ole tantsinud; meie oleme teile nutulugu laulnud ja teie ei ole 

 mitte nutnud.“ Sest Johannes on tulnud, ei söönud ega joonud, ja nemad ütlevad: 

 „Temal on kuri vaim!“ Inimesepoeg on tulnud, sööb ja joob, ja nemad ütlevad: 

 „Vaata, see inimene on söödik ja viinajoodik, tölnerite ja patuste sõber!“ Ometi 

 mõistavad tarkuse õigeks tema teod. – (Mat.11, 16–19). 

 

53.  Usk : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1930) juuli, nr. 7, lk. 100–101. 

 „Sest meie näeme nüüd kui ühest peeglist mõistatuse viisi…“ 

 

54.  Sfinksi mõistatus : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1930) okt., nr. 10, lk. 148–150. 

 „Tunne iseennast!“ 

 

55.  Kes veeretab kivi? : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1930) nov., nr. 11, lk. 161–164. 

 Ülestõusmispüha jutlus: „Ja esimesel nädalapäeval tulid nemad väga vara päeva 

 tõustes haua juurde ja ütlesid isekeskis: Kes veeretab meile kivi haua ukse 

 eest? Ja kui nemad sinna vaatasid, nägid nemad, et kivi on ära veeretatud; sest 

 tema oli väga suur“. (Mark. 16, 2–4). 

 

56.  Deus ex machina : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1930) dets., nr. 12, lk. 180–181. 

 „Sõna sai lihaks.“ (Joh.1, 11). 

 

1931 

 

57.  Sopakirjandusest : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1931) veebr., nr. 2, lk. 26–32. 

 Moodsast ilukirjandusest ei saada aru, arvatakse, et see on ropp ja liiderlik ; 

 nimetatud kirjandusrühmituse „Siuru“ moraalitust, etteheited „Noor-Eesti“ 
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 kirjanike G. Suitsu ja F. Tuglase loomingule. Voldemar Kuljus leiab: kui juba 

 Suits ja Tuglas on mõistetud hukka, mis siis oleks veel öeldud Underi, Alle ja 

 Visnapuu värsside kohta… Kõik oleneb sellest, kuidas kirjutada.  

 

58.  Eide leid : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1931) apr., nr. 4, lk. 53–54. 

 „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issanda teed, tehke tema teerajad tasaseks!“ 

 (Luuka 3, 4). 

 

59.  Meie Luter : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1931) apr., nr. 4, lk. 59–61. 

 Luteri lihtsusest ja tagasihoidlikkusest ; kodusemast ja elulisemast toonist 

 luterlikus kirikus. 

 

60.  Varastatud õnnistus : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1931) mai, nr. 5, lk. 65–66. 

 „Kui tema ühe kalli pärli leidis, läks ta…“ (Mat. 12, 46) 

 

61.  Lavaelevant : [artikkel]. Tudulinna Hääl (1931) 8. mai, nr. 3, lk. [?]. 

 Teatrilavastuse võrdlus elevandiga, millisena see paistab publikule ; kas lavastus 

 puudutas või ei – kas peaks rääkima elevandi suurtest kõrvadest ja neid taevani 

 kiitma või maha tegema tema niigi olematut saba. 

 

62.  Laul ja häädus : [artikkel]. // Tudulinna Hääl (1931) 12. juuni, nr. 4, lk. [?]. 

 

63.  Tarkade kivi : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1931) juuli, nr. 7, lk. 97–98. 

 „Tulge tema kui elava kivi juurde, kes inimeste poolt küll on ära põlatud, aga 

 Jumala juures äravalitsetud ja kallis!“ (1. Peetr. 2, 4). 

 

64.  Üle vee : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1931) aug., nr. 8, lk. 115–116. 

 „Vaata, kõige maailma issanda seaduse laegas käib teie eel Jordanis.“ (Joosua 3, 

 11). 

 

65.  Kaotatud ja jälleleitud jõulurõõm : [jutlus]. // Vaba Maa (1931) 24. dets., nr. 302, 

 lk. 4. 

 Jõulujutlus: „Tema käsib oma ingleid sinu pärast, ei nemad sind kõikide sinu teede 

 peal hoiavad. Käte peal peavad nemad sind kandma, et sa oma jalga vastu kivi ei 

 tõuka.“ (Taav. l. 91.) 

 

1932 

 

66.  Karskusevöö : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1932) veebr., nr. 2, lk. 17–18. 

 „Et seiske siis, vööks teie niuete ümber tõde, seljas õiguse raudriie…“ (Eev. K. 6, 

 14). 

 

67.  Saalomoni tarkus : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1932) apr., nr. 4, lk. 51–52. 

 „Siis tulid kaks hooranaist kuninga juurde ja seisid ta ees…“ (1. Kuningate 3, 16–

 28). 

 

68.  Läände : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1932) mai, nr. 5, lk. 65–66. 

 „Kõik aga, mis neile öeldud oli, kuulutasid nad lühidalt Peetrusele ja tema 

 kaaslastele. Pärast aga saatis Jeesus ise nende läbi idast läände igavese õndsuse 

 püha ja kadumata evangeeliumi.“ (Markuse ev. 16, 9). 
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69.  Otsusta, kuid uuri : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1932) juuni, nr. 6, lk. 81–82. 

 „Mina Jehoova uurin südame läbi ja katsun neerud läbi“. (Jerem. 17, 10). 

 

70.  Sõna ori : [jutlus]. // Protestantline Ilm (1932) juuli, nr. 7, lk. 97–98. 

 „Issand annab oma sõna.“ (Psalm 68, 12). 

 

1933 

 

71.  Iisaku koguduse küsimuses : üldkirikust väljaheitmise tähtaeg : kiri toimetusele 

 [vastukaja]. // Vaba Maa (1933) 20. jaan., nr. 16, lk. 5. 

 Voldemar Kuljuse kiri seoses 1933. a. ajalehtedes ilmuma hakanud kirjutistega 

 Iisaku koguduse ja tema õpetaja „kangekaelsusest“.  

 

72.  Pühademaalija : [jutlus]. // Virumaa Teataja (1933) 15. apr., nr. 42, lk. 2. 

 Ülestõusmispühadeks: „Kõikidel aegadel rõivastub inimestarmastav Jumal 

 inimesena, et inimestele lunastust tuua." Aleksandria Klemens. 

 

73.  Piiskop Jakob Kukk : [artikkel]. // Protestantline Ilm (1933) 8. aug., nr. 8, lk. 115–

 116. 

 Peapiiskop Jakob Kuke elu ja tegevuse meenutamine ning analüüs seoses 

 protestantismi revolutsiooniliste ideedega.  

 

74.  Tänuavaldus : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1933) 21. dets., nr. 146, lk. 2. 

 Õpetaja Voldemar Kuljuse tänu õnnitlejatele ja külalistele seoses tema kümnenda 

 tegevusaastaga. 

 

1934 

  

75.  Ülestõusnu rahusoov : [jutlus]. // Vaba Maa (1934) 31. märts, nr. 76, lk. 4. 

 Ülestõusmispühaks: „Siis ütles Jeesus neile jälle: „Rahu olgu teile!" (Joh. ev. 20, 

 21). 

 

76.  Paabel või nelipühad : [jutlus]. // Vaba Maa (1934) 19. mai, nr. 116, lk. 4. 

 Nelipühadeks: Seepärast pandi temale nimi Paabel, et Jehoova seal kõige maa 

 keelemurde on ära, seganud." (1. Moos. 11, 9). 

 

1935 

 

77.  Kindel laevatee : [jutlus]. // Protestantlik Maailm (1935) jaan., nr. 1, lk. 2–3. 

 „Mina olen tee…“. (Johannese Jeesus). 

 

78.  Sina ja maal : [jutlus]. // Protestantlik Maailm (1935) jaan., nr. 1, lk. 3–4. 

 „Silmad teil on ja teie ei näe.“ (Matteuse 8, 18). 

 

79.  Uuelt toimetajalt : [ülevaade]. // Protestantlik Maailm (1935) jaan., nr. 1, lk. 2. 

 Ajakirja Protestantlik Maailm toimetaja Voldemar Kuljus meenutab tänutundes 

 häälekandja asutajat Theodor Tallmeistrit ja annab teada edaspidisest tegevusest 

 ajakirjaga seoses. 

 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330120.1.5&srpos=314&e=------193-et-25--301-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN|txTI|txAU|txTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19330415.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19331221.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19340331.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19340519.1.4&srpos=486&e=------193-et-25--476-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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80.  Tähtsamatest kirikulauludest : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1935) veebr., nr. 

 2, lk. 18–22 ; märts, nr. 3, lk. 38–41 ; juuni, nr. 6, lk. 87–89. 

 Tuginedes kirikutegelaste huvile kirikulaulu vastu on avaldatud lühike 

 kirikulaulude ajalugu. 

 

81.  Suur hädaoht : erimõtteid lõikuspühal : [jutlus]. // Protestantlik Maailm (1935) 18. 

 okt., nr. 10, lk. 145–147. 

 Jutlus lõikustänupühaks. 

 

82.  Piibel ja katekismus uues tõlkes : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1935) 16. nov., 

 nr. 11, lk. 171–172. 

 

83.  Pitser eesti raamatult : [jutlus]. // Eesti Noorus (1935), jõulud, lk. 333–334. 

 „Ja ma nägin selle paremas käes, kes aujärje peal istus, raamaturulli, kinni pandud 

 seitsme pitseriga. Ja ükski ei võinud avada raamatut. Ja mina nutsin väga. Aga üks 

 vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taavetijuur, 

 on võitnud, nii et tema võib avada raamatu ja võtta lahtu tema pitserid.“ (Joh. 

 ilmut. 5). 

 

1936 

 

84.  Riigiustav kristlane : [jutlus]. // Virumaa Teataja (1936) 21. veebr., nr. 21, lk. 1. 

 Vabariigi aastapäevaks: Andke keisrile, mis keisri kohus, ja Jumalale, mis jumala 

 kohus." 

 

85.  Tervitus kevadele : [proosapala]. // Teater (1936) nr. 4, lk. 1. 

 Emotsioonid seoses kevade saabumisega. 

 

1937 

 

86.  Õpetaja V[oldemar] Kuljuse seletus ähvarduskirja kohta : [vastukaja]. // Postimees 

 (1937) 18. apr., nr. 104, lk. 7. 

 Kommentaar 12. apr. 1937 ajalehes Postimees avaldatud kirjutisele seoses 

 ähvarduskirjaga ; vt. nr. 1162. 

 

87.  Emadepäevaks : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1937) 7. mai, nr. 52, lk. 1. 

 Ema ja emadepäev ; ema kui naine ; ema kui suure südamega, kuid ka karm ja 

 karistav ; ema, kes suudab kanda eluraskusi ja leina.  

 

88.  Õpetaja Theodor Tallmeister : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1937) juuni, nr. 

 6, lk. 83–84. 

 Kaasteelise Theodor Tallmeistri iseloomustus ning austustvääriv hinnang tema 

 tööle ja tegevusele seoses 25. aasta ametijuubeliga. 

 

89.  Iisaku mälestab Rob[ert] Hansenit : [ülevaade]. // Postimees (1937) 26. aug., nr. 

 229, lk. 4. (Virumaalt). 

 Iisaku koguduse köstrist ja kihelkonnakooli õpetajast Robert Theodor Hansenist. 

 

http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/30428
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19360221.1.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:110759
http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s1177010&nid=54014
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19370507&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s811448&nid=54837
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90.  Kiriku ja meie tulevase arenemise pärast : [vastukaja]. // Protestantlik Maailm 

 (1937) sept., nr. 9, lk. 143–144. 

 Kommentaarid Rasmus Kangro-Pooli artiklile kirikukriisi teemal ajakirjas Nädal 

 Pildis nr. 13 ja 14.  

 

91.  Kirikliku lepitusteooria head ja vead : prof. H. Wendt´i ainetel : [artikkel]. // 

 Protestantlik Maailm (1937) sept., nr. 9, lk.139–141 ; okt., nr. 10, lk. 151–152 ; nov., 

 nr. 11, lk.167–168. 

 Wendti järgi ei ole kiriklik lepitusteooria kooskõlas Uue Testamendi vaadetega ja 

 erineb kõigepealt arusaamises Jumalast. 

 

92.  Kahele tütarlapsele : [luuletus]. // Huvitav Žurnaal (1938) talv, lk. 47. 

 

1938 

 

93.  Kas tahate teda tagasi? : ülestõusmispühadeks : [jutlus]. // Uus Eesti Narva Uudised 

 (1938) 14. apr., nr. 85, lk. 1. 

 „Häda mulle, kui kõik inimesed kiidavad mind! Käsin teid meeles pidada, et olen 

 pühak, ja et pühakud võivad teha imesid. Ja nüüd öelge mulle: kas ma tõusen 

 surnust ja tulen tagasi teie juure elava naisena?“ (B. Shaw, Püha Johanna). 

 

94.  Palve žestist : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1938) apr., nr. 1, lk. 25–27. 

 Kuidas palvetada ja palve žesti tõlgendada ; kui palve sõnu on Kristus käskinud 

 kokkuhoidlikult valida, siis palve žest olgu samuti sobiv ja stiilne. 

 

95.  Tühi haud : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1938) apr., nr. 1, lk. 1–2. 

 Tühja haua eest veeretatud kivi võib võrrelda ülestõusmiseusu kõrvaldatud 

 takistustega teaduse- ja kultuuriilmas. 

 

96.  Elava vee allikas : emadepäevaks : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1938) 6. mai, nr. 

 53, lk. 2. 

  Ema võrreldakse elava vee allikaga ; lapsed on teekäijad, kes saavad emalt jõudu 

 elulennuks ja ravib haige tiiva. 

 

97.  Iisaku Muusikaelu kahekordne juubelipidu. 12. juunil mälestatakse laulukoori 70-

 a. ja pasunakoori 60-a. kestvust koos uue lipu õnnistamisega : [artikkel]. // Virumaa 

 Teataja (1938) 10. juuni, nr. 67, lk. 4 : fot. 

 Iisaku laulu- ja pasunakoori ajaloost ja nende asutajast Robert Theodor Hansenist. 

 

98.  Üksmeel, vabadus ja armastus : Iisaku oludest : [artikkel]. // Virumaa Teataja 

 (1938) 10. juuni, nr. 67, lk. 4 : ill. 

 Iisaku koguduses ja ümbruskonnas põhimõtteks – hädavajalikus üksmeel, 

 vaieldavas vabadus, kuid kõiges armastus. Saržidel kujutatud Iisaku tähtsamaid 

 tegelasi. 

 

99.  Jeesuse tähendamissõnade mõistmisest : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1938) 

 okt., nr. 3, lk. 10–12 : ill. 

 Näited, mis selgitavad vahet allegooria ja tähendamissõna vahel ; peetagu silmas 

 situatsiooni ja olukorda, sest palju oleneb sellest, kellele ja kuidas mida öeldud. 

 

https://www.scribd.com/doc/50684776/nadal-pildis-1937-13-51
https://www.scribd.com/doc/50684776/nadal-pildis-1937-13-51
https://www.scribd.com/doc/50684764/nadal-pildis-1937-14-52
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uenu19380414.1.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://www.digar.ee/ajalehed/dea?a=d&auq=Riina+Luik&d=virumaavana19380506.1.2&e=-------ru-10-ak-1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22ajakirjanikud%22--1001----Riina+Luik---&o=10&puq=ak&txq=%22ajakirjanikud%22&wofq=1001&l=et
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19380610.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19380610.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19380610.1.4&srpos=171&e=-------et-25--151-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22---------
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100. Taaniel Reisberg : [järelehüüe]. // Protestantlik Maailm (1938) okt., nr. 3, lk. 28. 

 Iisaku külakoolmeistri ja ajakirja Protestantlik Maailm kaastöölise surma puhul. 

 

101. Mõttetarkust ja ütlusi. // Uus Eesti Narva Uudised (1938) 8. nov., nr. 252, lk. 2.  

 Sisaldab teiste autorite kõrval ka Voldemar Kuljuse mõttetarkuse tema jutlusest 

 „Juudasuudlus“. 

 

102. Minu punased jõulud : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1938) dets., nr. 4, lk. 3–

 5. 

 Mälestused jõulude pidamisest aastal 1918 Liiguste koolimajas punasõdurite 

 sissetungi ja lahingu ajal.  

 

103. Minu punased jõulud : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1938) 23. dets., nr. 149, lk. 2. 

 Sama nr. 102. 

 

1939 

 

104. Tere meil ja mujal : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1939) 13. veebr., nr. 19, lk. 4. 

 (Pilk kommete ajalukku). 

 Aja jooksul rahvaste juures kujunenud harjumused ja kombed arenevad sageli 

 seadusliku ja sundiva iseloomuga kõlbluse ja õiguse normideks. 

 

105. Jeesus ja abielulahutus : [artikkel]. // Päevaleht (1939) 22. veebr., nr. 53, lk. 5. 

 Jeesus on kõiges vaba, aga inimene peab teadma kuidas vabadust pruukida ; kas 

 vaimulik võib oma abielu lahutada. 

 

106. Jeesus ja abielulahutus : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1939) märts, nr. 1, lk. 

 24–26. 

 Sama nr. 105. 

 

107. Kas unenäod tähendavad midagi? : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1939) 10. märts, 

 nr. 30, lk. 2 ; 22. märts, nr. 35, lk. 7. 

 Unest, magamisest, puhkusest, unenägudest, näiteid autori enda kogemustest. 

 

108. Luther ja abielulahutus : [artikkel]. // Päevaleht (1939) 13. märts, nr. 72, lk. 7.  

 Lutheri seisukohtadest abielu- ja perekonnaelu küsimustest ; avaldatakse 

 mõttevahetuse korras. 

 

109. Kelle käes on viimane sõna? : [vastukaja]. // Protestantlik Maailm (1939) mai, nr. 

 2, lk. 12–15 : ill. 

 Vastuseks leherünnakutele teisitimõtlejate aadressil, ajalehtedes Ärataja, Uus 

 Eesti, Vaatleja jt. ; Uus Eestis 24. apr. 1938, süüdistused ülikooli 

 usuteaduskonnale, kes ei andvat kirikule „ärganud usumehi“, vaid õpetavat noori 

 inimesi suhtuma usuküsimustesse koguni kriitiliselt. 

 

110. Theodor Tallmeister 50-aastane : [ülevaade]. // Protestantlik Maailm (1939) mai, 

 nr. 2, lk. 8–12.  

 Tallinna Pühavaimu koguduse õpetajast ja Protestantliku Ühingu esimehest. 

 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uenu19381108.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19381223.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390213.1.4
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19390222.2.9&e=01-01-1922-30-12-1940--et-25--51--txt-txIN|txTI|txAU|txTA-%22v+kuljus%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390310.1.2
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19390313.2.33
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111. Uni bene, ibi patria : võidupühaks : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1939) 21. juuni, 

 nr. 71, lk. 2. 

 Kas saame võidupühal kasutada Vana-Rooma kõnekäändu „Uni bene, ibi patria“ 

 = „kus hea, seal isamaa“? On see etteheide või tänurõõm oma isamaale? Kas 

 Võidupühal peab kodanik kahetsema, et isamaa pole suutnud rahuldada tema soove 

 või vaatab ta tänuga tagasi?  

 

112. Palve žestist : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1939) 30. juuni, nr. 74, lk. 7. 

 Žesti tähtsusest näitleja mängus. 

 

113. Palve žestist : [artikkel]. // Teater (1939) sept., nr. 6, lk. 261–262. 

 Sama nr. 112. 

 

114. Kaks teed : autoriteediküsimusi : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1939) okt., nr. 

 3, lk. 7–15 : ill. 

 Jumala sõna autoriteedist katoliiklikes ja luterlikes kirikustes. 

 

115. Õige žest : [artikkel]. // Teater (1939) okt., nr. 7, lk. 302–305. 

 Sooritatud liigutuse, hääldatud teksti, žesti, ja sõna osatähtsusest lavatehnikas. 

 

116. Uni bene, ibi patria : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1939) okt., nr. 3, lk. 22–

 23. 

 Sama nr. 111. 

 

117. Häälikute psüühilisest mõjust : [artikkel]. // Teater (1939) nov., nr. 8, lk. 367–370. 

 Üksikute häälikute karakteriseerimine ja nende mõju kirjeldamine. ; sisu ja kõla, 

 mõeldu ja öeldu vahel on enamjaolt side ja sugulus olemas ; rikkalikud näited.  

 

118. Bernard Dörries´i mõtteid patust : [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1939) dets., 

 nr. 4, lk. 21–22. 

 Omapärane mõtleja Bernhard Dörries heidab kirikule ette pessimismi, 

 eluvihkamist ja maailmapelgust, rünnates ägedalt nn tõsiluterlasi, kes sunnivad 

 noorele elavale generatsioonile peale vanu vormeleid, takistavad edu ning arengut. 

 

1940 

 

119. Markuse allikad : väljavõtteid Rudolf Thiel´i raamatust „Jeesus Kristus ja teadus“ 

 [artikkel]. // Protestantlik Maailm (1940) mai, nr. 2, lk 6–12 : ill.  

 Markuse evangeeliumi analüüs Saksa arsti Rudolf Thiel´i raamatust ; Rudolf Thiel 

 loeb enda teeneks niisuguse Markuse analüüsi, mis ei jää midagi võlgu neile, kes 

 tunnustavad ja nõuavad teaduslikku mõtteviisi piibliküsimuste arutamisel. 

 

120. Häälikute psüühilisest mõjust : [artikkel]. // Protestantlik maailm (1940) märts, nr. 

 1, lk. 19–21. 

  Sama nr. 117. 

 

121. Pimedusest valgusesse : külajutlus. // Protestantlik Maailm (1940) märts, nr. 1, lk. 

 7–8. 

 „Teie olete püha rahvas, Tema oma rahvas, kes teid pimedusest on kutsunud oma 

 imeliku valguse alasse“. (1 Peetr. 2, 9). 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390621.1.1
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390630.1.7
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/29668
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/29669
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/29670
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122. Žesti lavalisest kasvatusest : Delsarte´i süsteemi järgi 1: [artikkel]. // Teater (1940) 

 märts, nr. 3, lk. 94–96 : joon. ; apr., nr. 4, lk. 140–142 ; mai, nr. 5, lk. 183–185 ; 

 nov.–dets., nr. 8/9, lk. 289–295. 

 Tunnustatud prantsuse näitleja, laulja ja lavapedagoogi François Delsarte (1811–

 1871) leiutatud meetodist žesti kasvatuses ; Vene teatriarvustaja Sergei Volkonski 

 süsteemi kohta avaldatud raamatu põhjal. 

 

123. Katkend „Hamleti“ kalmistustseenist intonatsiooni analüüsiga : [artikkel]. // Teater 

 (1940) sept.-okt., nr 6/7, lk. 229-230. 

 Viktor Ostrogorski raamatus „Ilmekas lugemine“ avaldatud väärtuslike seletuste 

 ning intonatsiooni, tämbri, pausi liikide ja loogilise sõnarõhu juhendite põhjal 

 Voldemar Kuljuse näitemängus rakendatud katsetuste põhjal Hamleti stseeni 

 analüüs. 

 

1958 
 

124. Kulvere, Judith [ps. = Kuljus, Voldemar]. Mõtteid Mahtrast : [noot]. // Rahva 

 Hääl (1958) 5. juuni 

 Voldemar Kuljuse luuletekst Villem Kapi muusikale ; avaldati tema tütre Judith 

 Kulvere nime all. 

 

1978 

 

125. Laul murtud õiest : kõne noore naise matmisel : [jutlus]. // Eesti Kirik (1978) nr. 5, 

 lk. 150–151. 

 „Kõik tema kenadus on kui nurme lilleke“. Jesaja 40:6. 

 

1989 

 

126. Kaotatud ja jälleleitud jõulurõõm : [jutlus]. // Kultuur ja Elu (1989) dets., nr. 12, 

 lk. 4–5 : fot. 

 „Tema käsib oma ingleid sinu pärast, et nemad sind kõikide sinu teede pääl 

 hoiavad. Käte pääl peavad nemad sind kandma, et sa oma jalga vastu kivi ei tõuka“ 

 Taav. 1.91. ; lisatud Voldemar Kuljuse kohta lühiandmed ; fotol Voldemar Kuljus.  

 

1992 

 

127. Võim ja vaim : konsistoriaaljutlus. // Eesti Kirik (1992) 12. nov., lk. : fot. 

 „Mine välja teede peale ja aedade äärde ja sunni neid sisse tulema, et saaks minu 

 koda täis.“ (Lk 14, 23) ; fotol Voldemar Kuljus. 

 

1993 

 

128. Varastatud õnnistus : [jutlus]. // Eesti Kirik (1993) 22. sept., lk. : fot. 

 „Kui tema ühe kalli pärli leidis, läks ta…“(Mt 13, 46) ; fotol Voldemar Kuljus . 

 

2014 

 

129. Epiloog : [luuletus]. // Meie Keskel (2014) nov., nr. 87, lk. 3. 

 Luuletus on dateeringuga: juuni 1957. 

http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/29675
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/29678
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=meiekeskel20141101&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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Audiovisuaal- ja helisalvestistel 

 

1997 

 

130. Lääne praostkonna Missio '97 [Helisalvestis] / [esitavad] Haapsalu Püha Johannese 

 koguduse koorid. – Haapsalu : Püha Johannese Kogudus, 1997. 

 1 helikassett (37'44'') ; sisaldab ka helilooja Hella Tedderi laulu Voldemar Kuljuse 

 sõnadele „Saage vägevaks“. 

 

2006 

 

131. Sull’ olgu au [Helisalvestis] / Hella Tedder ; Tallinna Kaarli Koguduse 

 Kontsertkoor, Ene Üleoja juhatusel. – Tallinn : Tallinna Kaarli Koguduse 

 Kontsertkoor, 2006. 

 1 CD (33'52'') ; 12 cm + 1 buklet (8 lk. : ill.) ; sisaldab ka helilooja Hella Tedderi 

 laulu Voldemar Kuljuse sõnadele „Saage vägevaks“. 

 

2010 

 

132. Mu mano tulge, latse  [Videosalvestis] : EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu 

 AD 2010 / režis: Toivo Köster ; produtsent: Ene Köster. – [Tallinn] : Eesti 

 Rahvusringhääling, 2010. 

 1 DVD (1.28'33'') : värv., stereo ; 12 cm ; sisaldab ka helilooja Hella Tedderi 

 laulu Voldemar Kuljuse sõnadele „Saage vägevaks“. 

 

 

Käsikirjades 

 

1921–1970 

 

133. Voldemar Kuljuse kirjad Friedebert Tuglasele. – [S.l., 1921–1970]. – 11 l. – Käsitsi 

 kirjutatud. 

 Kirjad ajavahemikus 05.02.1921–28.09.1970 ; Voldemar Kuljuse palve Friedebert 

 Tuglasele anda hinnang ja teha korrektuur tema jutluseraamatu „Juudasuudlus“ 

 käsikirjale ; tutvuda tema luule- ja tõlkeloominguga ; taotlus tutvuda ja anda 

 hinnang valmivale vaimulikule lauluraamatule. 

 Kirjad (EKLA, f 245, m 38 : 1) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis. 

 

1921–1974 

 

134. Loomingut. – [S.l., 1921–1974]. – 49 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Parsman kosjasobitajana ; Särk ja seisukoht ; Sügiselaul ; Talvelaul ; 

 Soolegend : fragment memuaaride sarjast ; Eleegia ; Idüll ; Idamaa legend ; Autori 

 mõtteid – intermezzo ; Ühele naisele ; 4 stentsi ; Sitsiliaan ; Tertsiin ; Ritornell ; 

 Keeleline ; Lesed : valm ; Kuninga kuub : valm ; Pada ja katel ; Katsepässid ; 

 Versmak : valm ; Lapse suuga ; Kass palava pudru ümber : valm ; Pildikesi 

 bussijaamast (Tuvi ja varblased ja Vanamees) ; Oberstleutnant ; Ühe majori 

 koogipulber ; Üks sõjaväeline auvalve ; Lermontov, Mihhail Prohvet (tõlge ) ; 

 Postipoisi laul; Stieler; K. Jõuluööl (tõlge) ; Tolstoi, Aleksei. Ma õnnistan (tõlge) ; 
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 Balmont, Konstantin Surev luik (tõlge) ; Vainberg, L. Lilled teile (tõlge) ; Vainberg, 

 L. Kristlik sonett (tõlge) ; Vainberg, L. Mater Dolorosa (tõlge). 

 Käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 

 

1922 

 

135. Praegusaja jutluse stiil ja ettekanne : kandidaaditöö. – [S.l., 1922]. – 31 lk. – 

 Masinakiri. 

 Käsikiri Diss.Tart. 272212 (D/470776) Tartu Ülikooli Raamatukogu hoidlas.  

 

1924 

 

136. Voldemar Kuljuse kirjad Eesti Kirjanduse Seltsile. – [S.l., 1924]. – 5 l. – Käsitsi 

 kirjutatud. 

 Voldemar Kuljuse eluloolised andmed raamatu „Eesti avalikud tegelased : 

 eluloolisi andmeid“ tarbeks vt. nr. 217. 

 Kirjad (EKLA, f 193, m 17:47) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis. 

  

1938 

 

137. Voldemar Kuljuse eluloolised andmed : teose „Eesti avalikud tegelased“ 2. trüki 

 jaoks. – [S.l., 1938]. – 5 l. – Käsitsi kirjutatud.  

 Voldemar Kuljuse omakäeliselt kirjutatud ja allkirjastatud vastused ankeedile ; 

 dokumendil dateering 23.03.1938. 

 Käsikiri (EKLA, f 193, m 90 : 66 a) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises 

 Arhiivis. 

 

1956 

 

138. Laulataja käsiraamat. – [S.l., 1956]. – 40 [8] lk. – Masinakiri. 

 Sisu: eessõna ; laulatuskõned „Inimese küljeluu“ ; „Seitse aastat kui seitse päeva“ 

 ; „Mendelssohni küür“ ; „Sinine roos“ ; „Üks liha“ ; „Ruti laul“ ; „Puuratastega 

 kell“ ; „Klaas vett“ ; „Ära lahuta“ ; „Hoiataja“.  

 Käsikiri (LE 265 KUL) EELK Usuteaduste Instituudi raamatukogus. 

 

139. Ristiusu maailmavaatelised alused. – [S.l., 1956]. – 9 l. – Masinakiri. 

 Käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 

 

1957 

 

140. Jumal on mulle naeru teinud : hingekarjase mälestusi : [luuletusi ja poeeme]. –

 Paistu, 1957. – 49 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Proloog ; Pällu veskil ; Pällu pulmas ; Ametist lahti ; Laadapäeval ; Vend 

 Johannes, see on ära seletatud : herr Jänes ; Magister Masing ; Minu naaber ; 

 Virtina-laulud ; Ringid ümber Tudulinna ; Reisbergi-kroonika ; Kolm kuulsat naist 

 ; Vana Jaan ; Frau Sakuska ; Ungari preili ehk kurkuläinud kalaluu ; Jakop : 

 seeriast Anonüümid ; Nii rääkis Romberg ; Lõpe vöörmünder ; Loomavelsker 

 Kook ; Epiloog. 

 Käsikiri (IM _ 1530 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

http://www.ester.ee/search~S1*est?/cDiss.Tart.272212/cdiss+tart+272212/-3,-1,,B/browse
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1958 

 

141. Mahtra sõda : ooper kolmes vaatuses ja kuues pildis proloogi ja epiloogiga : 

 [libreto]. – [S.l., 1958]. – 147 l. – Masinakiri. 

 Käsikiri (IM _ 4439 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1961 

 

142. Kiri Juhan Smuulile. – [S.l., 1961]. – 1 l. – Käsitsi kirjutatud. 

 Voldemar Kuljuse palve tutvuda tema värssmemuaaridega. 

 Kiri (EKLA, f 203, m 7:19) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis. 

 

1962 

 

143. Kirjad Aino Grossile. – [S.l., 1962]. – 6 lk. : 3 lk. – Käsitsi kirjutatud ja masinakiri. 

 Voldemar Kuljuse mõtteavaldused seoses Mait Metsanurga romaani „Kutsutud ja 

 seatud“ peategelase prototüübiga. 

 Kirjad (EKLA, f 182, m 93:5) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises 

 Arhiivis. 

 

1963 

 

144. Särk ja seisukoht : [poeem]. – [S.l., 1963]. – 3 lk. – Masinakiri. 

 Käsikiri (EKLA, f 245, m 236:6) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises 

 Arhiivis. 
 

1963–1966 

 

145. Praost Parsmani poeeme : minavormis ja kolmandas isikus. – [S.l., 1963–1966]. –

 63 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Parsman vangilaagris ; Parsman puhkekodus ; Habeme ajajatest ; Piip ja 

 prillid : abikaasalikus truuduses ; Jehoova – jumal on õiglane. 

 Käsikiri (IM _ 3415 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1968 

 

146. Kiri Boris Kaburile. – [S.l., 1968]. – 3 lk. – Käsitsi kirjutatud. 

 Seoses Boris Kaburi näidendi „Rops“ lavastamisega Iisaku sovhoosi klubis, millele 

 Voldemar Kuljus kriitikat teeb. 

 Kiri (EKLA, f 388, m 36:3) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis. 

 

1970 

 

147. Jumala mõistest. – [S.l., 1970]. – 18 l. – Masinakiri.  

 Käsikiri (IM _ 3417 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1973 

 

148. Kiri Artur Adsonile. [S.l.], mai 1973. – 1 l. – Käsitsi kirjutatud. 
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 Voldemar Kuljus avaldab lugupidamist kirjanikepaarile Artur Adsonile ja Marie 

 Underile mõne peatükiga oma värssromaanist „Pällu veskil“. 

 Kiri (EKLA, f 180, m 259:16) Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis. 

 

149. Teoloogiline Kogumik XXVI / Elmar Salumaa. – [S.l.], 1973. – Masinakiri. 

 Nr. 21 sisaldab Voldemar Kuljuse kirjutist „Jutluse teooria põhiprobleeme“. 

  Käsikiri EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogus. 

 

1976 

 

150. Luulet ja proosat. – Tallinn, 1976. – 25 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Lapse suuga ; Kaks jõhvikat ; Ühe majori koogipulber ; Pildikesi 

 bussijaamast ; Idamaa legend ; Ühele kahest ; Soolegend ; Pada ja katel ; Kuninga 

 kuub : valm ; Parsman vangilaagris ; Parsman kosjasobitajana ; Seeriast 

 Anonüümid ; Pällu veskil : 2. peatükk ; Parsman puhkekodus ; Habemeajajatest. 

 Käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 

 

Dateerimata 
 

151. Jutluse teooria põhiprobleeme : neli loengut. – [S.l., S.a.]. – 48 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Üldmõisteid ja materiaalsest homileetikast ; Praktilisest eksegeesist ; Jutluse 

 stiil kui formaalse homileetika aine ; Jutluse ettekanne.  
 Käsikiri (IM _3416 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 
 

152. Kriitilise filosoofi Afrikan Spiri jumalamõiste vastandatud ristiusu dogmaatilisele 

 jumalamõistmisele. – [S.l., S.a.]. – 5 l. – Masinakiri. 

 Käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 

 

153. Kõned. – [S.l., S.a.] – 57 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Ristimise kõned: Veest ja vaimust ; Kuristiku kaldal ; Ära kahtle ; Jeesuse 

 järgimisest ; Tahe ja ettekujutus ; Väike Peeter ; Näevad kaugemale ; Haige koht ; 

 Silma ees ja südames ; Raekoja kell ; Hinnoni org ; Rändajad allikal ; 

 Südameharidusest ; Lapse nimi ; Jumala nasiir : poeglapse ristimisel ; Jumala ja 

 rahva mees : poeglapse ristimisel ; Maarja ja Marta : tütarlapse ristimisel ; Nukk 

 ja naine : tütarlapse ristimisel ; Aare saviriistades : vigase lapse ristimisel ; Betsata 

 tiik : nõrga lapse ristimisel ; Laulatuse kõned: Inimese küljeluu ; Seitse aastat kui 

 seitse päeva ; Mendelssohni küür ; Sinine roos ; Üks liha ; Ruti laul ; Puuratastega 

 kell ; Klaas vett ; Ära lahuta ; Hoiataja ; Matmise kõned: Inimene Jumalaga : usu- 

 ja kirikuinimesele ; Vana ja elatanud : vanadele ; Juured sügavas : perekonnaisale 

 ; Emasüda : emale ; Laul murtud õiest : noorele  naisele ; Mälesta tänuga : 

 täiskasvanud laste juures ; Palvepoisikesed : väikeste laste juures ; Siin puhkab : 

 avaliku elu tegelase matmisel ; Kes on süüdi? : õnnetuse korral ; Küünlad 

 kirtsupeatsis : kirstupanekul ; Ära nuta ; Roheline rada ; Asendamatu ; Rikkaim 

 vürst ; Tähevalgus ; Puid pillun küdevasse ahju ; Pax tecum ; Välgu valgusel ; 

 Evangeelikum tigedast sulasest : enesetapja matmisel ; Aastaid kui peotäis liiva. 

 Käsikiri EELK Iisaku koguduse arhiivis. 

 

154. Leinamarss : puhkpillidele : [noodid]. – [S.l., S.a.]. – 15 l. – Käsitsi kirjutatud. 

 Heliloomingu käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 
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155. Luuletused. – [S.l., S.a.]. – 4 l. – Masinakiri. 

 Sisu: Idyll ; Eleegia ; Pereat! 

 Käsikiri (EKLA, f 245, m 236 : 4) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

156. Mister Shark : pseodoheroiline poeem. – [S.l., S.a.]. – 10 l. – Masinakiri.

 Voldemar Kuljuse poeem pseudonüümi Pratko V. Kodon all ; illustreeritud 

 joonistustega. 

 Käsikiri perekond Kuljuse koduarhiivis. 

 

157. Truba II : [noot]. – [S.l., S.a.]. – 84 lk. – Käsitsi kirjutatud. 

 Sisu: Ma kummardan sind, armuvägi ; Oota hing, oh oota ; Jumal Sul ligemal ; 

 Tähtede taga ; Peotäis maamulda ; Leinamarss (Aavik) ; Ma tahan jätta maha ; 

 Leinamarss (Chopin) ; Oh Jeesus, Sinu valu ; Koju mind viige ; Hinga vaikses rahus 

 ; Oh võta mind, mu Jumal ; Jeesus surma äravõtja ; Nüüd hingavad inimesed ; Las 

 ma läen ; Ave Maria (Beethoven) ; Intermezzo ; Kõik taevad laulvad (Beethoven) ; 

 Kas Jumal nii laseb teha ; Leerilaste laul ; Mu jõud, sind tahan armastada ; Nüüd 

 surnukeha matame ; Võta nüüd Issandat ; Saaks koju hing (Türnpu) ; Oh võtkem 

 Jumalat ; Jumal, sind me kiidame ; Jeruusalemm, sa püha taevaline ; Võitle hästi 

 kui sind Jumal ; Oh leinakem ; Jumala nõu ; Leinamarss ; Kalla, kallis isa käsi ; 

 Ärgake, nii vahid hüüdvad ; Eks mu kohus tänu teha ; Jumal vägev valitseja ; Nüüd 

 paistab nõnda kauniste ; Troost ; Mu hing ; Jeesus õnnistegija ; Su poole, Issand, 

 südamest ; Arm, kes sa meid oled loonud ; Enese juurde tõmba Sa mind ; Oh vaga 

 Jumal ; Palverändajate koor (Wagner) ; Palve ; Largo (Händel) ; Jeesus 

 rõõmustaja ; Hele täht ; Lauluke ; Lohutuslaul (Rubinštein) ; Kui Jehoova ; Veel 

 on üks rahuaeg meil leida ; Sul, Jehoova, tahan laulda ; Tänu olgu Jumalal ; Jumal 

 mu laul (Beethoven) ; Lohutust leinas ; Metsasarve soolo 5. sümfooniast 

 (Tšaikovski) ; Palve (Beethoven) ; Üks kindel linn ; Mu süda, ärka üles ; Oh hinge 

 sõber õnnis ; Nüüd Jumalale austust ; Eks teie tea (Tobias). 

 Heliloomingu käsikiri (IM _ 4438 R) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

158. Четыре лекции по основным проблемам теории проповеди / в переводе Л.  

 Смирновой. – [S.l., S.a.]. – 73 l. – Käsitsi kirjutatud. 

 Käsikiri (IM_3420 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

 

Voldemar Kuljuse tõlketööd 
 

Raamatutes 

 

1928 

 

159. Heijermans, Herman. Hingede päev : draama kolmes vaatuses / tõlk. Voldemar 

 Kuljus. – Tallinn : T. Mutsu, 1928. – 108 lk. 

 

192? 

 

160. Heimberg, G[unnar]. Kulla võim : [draama viies vaatuses] / tõlk. V. Kuljus. – 

 [Tallinn] : T. Mutsu, [192?]. – 62 lk. 

 

 

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:46891
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Perioodikas 

 

1923 

 

161. Vabad tõlked usuluule alal : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus // Protestantline Ilm 

 (1923) sept., nr. 9, lk 89. 

 Sisu: Ave Maria ; Halasta. 

 

1924 

 

162. Vabatõlge usuluule alalt : Ave Maria : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) veebr., nr. 2, lk 18. 

 

163. Hilty C. Sub specie aeternitatis : Igavene elu / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) märts, nr. 3, lk 36–39 ; apr., nr. 4, lk. 55–57 ; mai, nr. 

 5, lk 69–73. 

 

164. Buddha hümn armastusele / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) apr., 

 nr. 4, lk 51. 

 

165. Jatho, C[arl]. Jumalinimene / saksa keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) apr., nr. 4, lk. 63.  

 Katkend Carl Jatho kogust „Der ewig kommende Gott“. 

 

166. Tagore, Rabindranath. Munga tund : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) juuni, nr. 6, lk. 83. 

 Sarjast „Jumal luules“. 

 

167. Traub, Gotfried. Usutunnistus / saksa keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) juuni, nr. 6, lk. 84. 

 

168. Buddha mäejutlus / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) juuli, nr. 7, 

 lk. 110. 

 

169. Hilty, C. Muhamedi paradiis / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) 

 juuli, nr. 7, lk. 110. 

 

170. Surm ja naine Buddha aforismides / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm 

 (1924) juuli, nr. 7, lk. 111. 

 

171. Hilty, C. Nirwana / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) aug., nr. 8, 

 lk. 119. 

 

172. Talmud : 13 juudi aforismi / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) 

 okt., nr. 10, lk. 145–146. 

 

173. Talmud : Rabbi Hillel / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) okt., nr. 

 10, lk. 158. 
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174. Delitzsch, Friedrich. Loomine paabeli alglugudes : Bibel und Babel / tõlk. saksa 

 keelest Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1924) nov.,  nr. 11, lk. 174. 

 

175. Tagore, Rabindranath. Püha Narottam : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1924) nov., nr. 11, lk. 175. 

 Sarjast „Jumal luules“ II. 

 

176. Tagore, Rabindranath. Kodu : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm 

 (1925) dets., nr. 12, lk. 187. 

 Sarjast „Jumal luules“ III. 

 

1925 

 

177. Bousset, W[ilhelm]. Mäejutlus / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1925) 

 märts, nr. 3, lk. 40–41. 
 

178. Rahmaninov, Sergei. Ülestõusnud : Христос воскрес : [luule] / vene keelest tõlk. 

 Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1925) märts, nr. 3, lk. 41. 

 

179. Allah on igal pool : lehekülg lastele : [Araabia legend] / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1925) nov., nr. 11, lk. 16. 

 

180. Tagore, Rabindranath. Jumal luules : Talve lotus [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. 

 // Protestantline Ilm (1925) nov., nr. 11, lk. 187. 

 „Aga koguge enestele varandust taevas…“ (Mat. Ev. 6, 20). 

 

1926 

 

181. Marcéllo, M. Le serenata : Inglilaul : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1926) veebr., nr. 2, lk. 17. 

 

182. Elava vee allik / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1926) märts., nr. 3, 

 lk. 34. 

 

183. Codard, H. Hällilaul : ooperist „Jocelin“ [luule] tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1926) apr., nr. 4, lk. 51. 

 

1928 

 

184. Jeesuse elu : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1928) veebr., nr. 

 2, lk. 18–19. 

 Sisu: „Ave Maria“ ; „Mu magus laps“ ; „Jõululaul“ ; „Grutcifix“ ; „Largo“ ; 

 aaria „Sest on ju küll“ ; oratoorium „Elia“ ; „Hingavad rahus“ ; „Mu viimist 

 haua rahu“ ; „Kandke kõik risti“. 

 

1929 

 

185. Seward, Theodore J. Uus tegur inimkonna arenemises : peatükk „Piibli 

 päikesepaistest“ / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1929) nov., nr. 11, 

 lk. 171–172. 
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1930 

 

186. Seward, Theodore J. Õpetas Jeesus individuaalset või sotsiaalset evangeeliumi : 

 peatükk „Piibli päikesepaistest“ / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm 

 (1930) märts, nr. 3, lk. 39–42. 

 

187. Tõlkeid ja improvisatsioone : [luule] / saksa keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1930) apr., nr. 4, lk. 50–51. 

 Sisu: A. Becker „Jõululaul“ ; J. Faure „Glorie à Marie“ ; K. Eckert Aaria ooperist 

 „Wilhelm von Oranien“ ; F. Hiller „Palve“. 

 

188. Liturgilisi momente Suurel Reedel / saksa keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1930) mai, nr. 5, lk. 66–67. 

 Sisu: Seitse sõna ristisambal ; Kaebesalmid. 

 

189. Seward, Theodore J. „Kui lapsukesed“ : peatükk „Piibli päiksepoolelt“ / tõlk. 

 Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1930) sept., nr. 9, lk. 133–134. 

 

190. Jõululaule : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1930) dets., nr. 

 12, lk. 180. 

 Sisu: „Jõululaps“ ; Karl Stieler „Jõuluööl“ ; „Las ma valvan“. 

 

1931 

 

191. Nii mõteldi juba saja aasta eest : kilde vanast rahvakalendrist : [sententsid] / tõlk. 

 Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1931) aug., nr. 8, lk. 127. 

 

192. Sallivuse palve : keiser Joosep II palveraamatust : [palve] / tõlk. Voldemar Kuljus. 

 // Protestantline Ilm (1931) aug., nr. 8, lk. 120. 

 

193. Hentig, [Hans von]. Mis on moraal? : [artikkel]. / tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1931) okt., nr. 10, lk. 152–154 ; nov., nr. 11, lk. 167–174 ; dets., 

 nr. 12, lk. 185–190. 

 Dr. Hans von. Hentig’i raamatust „Au – kohus – südametunnistus“ 

 

1932 

 

194. Schtshepkin J. Majanduslik ajalootõlgendamine : [traktaat] / tõlk. Voldemar Kuljus. 

 // Protestantline Ilm (1932) sept., nr. 9, lk. 132–135 ; okt., nr. 10, lk. 157–158 ; nov., 

 nr. 11, lk.167–169. 

 

1933 

 

195. Schmolke, B. Suurel reedel : viisil „Mis oled sina, armas Jeesus, teinud…“ // saksa 

 keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantline Ilm (1933) märts, nr. 3, lk. 

 34–35. 

 

196. Perez, J. L. Palve : Das Gebet : [luuletus] / saksa keelest tõlk. Voldemar Kuljus. // 

 Protestantline Ilm (1933) juuli, nr. 7, lk. 98.  
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1935 

 

197. Uut paastliturgiasse : [luule] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm (1935) 

 märts, nr. 3, lk. 34. 

 Laulust „Erlöser, der im Staube“ vabalt tõlgitud. 

 

198. Juudi palvelaule / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm (1935) sept., nr. 9, 

 lk. 129. 

 Sisu: „Aabram, Aabram“ ; „Las heliseb laul“. 

 

1936 

 

199. Vendt, H. Kristlane ja riik : peatükk „Kristliku õpetuse süsteemist“ / tõlk. Voldemar 

 Kuljus. // Protestantlik Maailm (1936) veebr., nr. 2, lk. 25–27 ; märts, nr. 3, lk. 42–

 43 ; apr., nr. 4, lk. 59 ; juuni, nr. 6, lk. 87–88. 

 

200. Andersen, Hans Chrietian. Roos Homeeri haualt : [muinasjutt] / tõlk. Voldemar 

 Kuljus. // Protestantlik Maailm (1936) apr., nr. 4, lk. 49. 

 

201. Dostojevski, Fjodor.  Kel meelevald… : „Staaretsid“ / tõlk. V[oldemar] K[uljus]. // 

 Protestantlik Maailm (1936) juuli, nr. 7, lk. 110–111. 

 

202. Riebeling, André. Paganlikust ja kristlikust pöördumisest / tõlk. V[oldemar] 

 K[uljus]. // Protestantlik Maailm (1936) aug., nr. 8, lk 119–121. 

 

203. Stier, Ewald. Linn ilma kirikuta / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm 

 (1936) sept., nr. 9, lk. 135–138.  

 Kirikunõunik Ewald Stieri vaimulik tekst eesti olude jaoks kohati vabamalt tõlgitud. 

 

1937 

 

204. Köhler, Walter. Kolmekuninga / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm 

 (1937) jaan., nr. 1, lk. 6–8. 

 

205. Sõdurite hällilaul : [luuletus] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm 

 (1937) veebr., nr. 2, lk. 23. 

 

206. Bousset, Wilhelm. Mäejutlus / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm 

 (1937) märts, nr. 3, lk. 40–41. 

 
 

207. Stieler, Karl. Jõuluööl : [luuletus] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Eesti Noorus (1937) 

 18. dets., lk. 387. 

 

1939 

 

208. Arm olgu teiega : [luuletus] / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm (1939) 

 märts, nr. 1, lk 4. 

 

 

http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/30454
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1940 

 

209. Thiel, Rudolf. Markuse allikad / tõlk. Voldemar Kuljus. // Protestantlik Maailm 

 (1940) mai, nr. 2, lk 6–12 : ill.  

 Väljavõtteid raamatust „Jeesus Kristus ja teadus“ . 

 

Käsikirjades 

 

1966 

 

210. Tolstoi, Lev. Ristiusu õpetus IV : usu pettused ja vabanemine nendest / vene keelest 

 tõlk. Voldemar Kuljus. – [S.l., 1966]. – 29 l. – Masinakiri. 

 Käsikiri (IM _ 3417 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1972 

 

211. Spir, Afrikan. Moraali alused : Moralität und Religion / vene keelest tõlk. Voldemar 

 Kuljus. – [S.l., 1972]. – 11 l. – Masinakiri. 

 Esimene osa ; tõlgitud S. A. Loriee venekeelsest autoriseeritud tõlkest „Основы 

 моралии и религии“ väljaande „Association Press“ New-York (1919) järgi ; 

 Afrikan Spir  – vene neokantiaalne kreeka-saksa filosoof. 

 Käsikiri (IM _ 3418 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

Dateerimata 

 

212. Spir, Afrikan. Religiooni alused : Moralität und Religion. / vene keelest tõlk. 

 Voldemar Kuljus. – [S.l., S.a.]. – 11 l. – Masinakiri. 

 Teine osa ; tõlgitud S. A. Loriee venekeelsest autoriseeritud tõlkest „Основы 

 моралии и религии“ väljaande „Association Press“ New-York (1919) järgi ; 

 Afrikan Spir  – vene neokantiaalne kreeka-saksa filosoof. 

  Käsikiri (IM _ 3418 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

 

Voldemar Kuljuse kohta  
 

Raamatutes 

 

1926 

 

213. Kivisaar, M. [ps. = Püüd, Mihkel]. Ketserid ja protestantism ajaloos ja praegu 

 Eestis / kirjutanud M. Kivisaar. – Tallinn : [s.n.], 1926. – 55, [1] lk. 

  Lk. 24 „ketser“ Voldemar Kuljusest. 

 

1927 

 

214. Konsistoorium ja protestantline liikumine : süüdistuskiri õp. Th[eodor] Tallmeistri 

 vastu ja tema vastus. – Tallinn : Protestantline Ühing, 1927. – 38, [1] lk. koos 

 kaanega : portr.  

 Eessõnas, lk. 5–7 „Konsistooriumi süüdistuse küsimuses Iisaku õpetaja Voldemar 

 Kuljuse suhtes ei ole täit selgust“. 



83 

 

 

215. Tallmeister, Theodor. Võitlus edumeelsuse ja tagurluse vahel Eesti kirikus : 

 vastuseks konsistooriumiliikmele prof. H[ugo] B[ernhard] Rahamäele / Theodor 

 Tallmeister. – Tallinn : Protestantline Ühing, 1927. – 87 lk. 

 Lk. 62 Voldemar Kuljusest kui liberaalse teoloogia esindajast.  

 

1931 

 

216. Tartu Ühis-Kommertsgümnaasium : 1920–1930. – Tartu : Tartu Ühis-

 Kommertsgümnaasium, 1931. – 47 [1] lk., : fot. 

 Lk. 34 nimetatud Voldemar Kuljust kui kooli usuõpetajat aastatest 1924–1925. 

 

1932 

 

217. Eesti avalikud tegelased : eluloolisi andmeid / toimet. Richard Kleis . – Tartu : Eesti 

 Kirjanduse Selts, 1932. – XII, 412 lk. 

 Lk. 124–125 KULJUS, Voldemar, kirikuõpetaja  

 

1933 

 

218. Kaups, Karl. Protestantism Eestis / K. Kaups. – [Tallinn] : E. B. Kirjanduse Selts, 

 1933. – 285, [1] lk. 

 Lk. 18–19, 23–24, 34 protestant Voldemar Kuljusest.  

 

1937 

 

219. Maakondlikud suurmehed : Põhja-Eesti kultuurlugu ja tegelased / toimet. Ants

 Kalda.  – Tartu : Sõnastus, 1937. – 167, [1] lk. : portr. 

 Lk. 92 Voldemar Kuljuse eluloolised andmed ; lk. 115 foto Kuljusest. 

 

1939 
 

220. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud / toimet. Bruno Ederma, Asta Jaik. – Tartu : 

 Konstantin Jaik, 1939. – 178 lk, 1 l. fot. : fot., ill. kaas. 

 Lk. 77 nimetatud Voldemar Kuljust kui Iisaku koguduse õpetajat alates 1923. 

 aastast. 

 

1940 

 

221. Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. – Tartu ; Tallinn : Loodus, 1940. –XII, 

 404 lk. 

 Lk. 265 Hugo Berhnard Rahamägi biograafias nimetatud ka Voldemar Kuljust ; lk. 

 149 ja 288 Voldemar Kuljuselt saadud andmeid Jakob Kuke ja Reinhold Sabolotni 

 kohta. 

 

1953 

 

222. Aunver, Jakob. Eesti Rahvakiriku ristitee / Jakob Aunver. – Stockholm : EELK 

 Komitee, 1953. – 133, [1] lk., [2] l. portr., 1 l. kaart. 

 Lk. 27 Voldemar Kuljusest seoses kiriku ja riigi vahekorra kindlaksmääramisega. 

http://galerii.kirmus.ee/grafo/view.php?preview=yes&page_num=124&ID=211
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=231
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1954 

 

223. Charisteria Iohanni Kõpp octogenario oblata : [artiklite kogumik]. Holmiae : 

 Estonian Theological Society in Exile, 1954. – 304 lk. 

 Lk. 255 nimetatud Voldemar Kuljust kui ajakirja Protestantlik Maailm toimetajat. 

 

1961 

 

224. Aunver, Jakob. Aastate kestes : kiriku- ja kultuuriloolisi vaatlusi 1924–1959 / Jakob 

 Aunver. – [Stockholm] : Eesti Vaimulik Raamat, 1961. – 223, [1] lk : portr. 

 Lk. 48, 49, 127 liberaalse voolu esindajast Voldemar Kuljusest. 

 

1969 

 

225. Metsanurk, Mait. Soosaare. Kutsutud ja seatud : romaanid / Mait Metsanurk ; 

 [järelsõna: Aino Pärsimägi]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1969. – 600 lk. 

 Lk. 591–596 Aino Pärsimäe järelsõnast selgub, et romaani inspireerijaks oli 

 protestantlik liikumine ; peategelase prototüübiks peetakse kas Theodor Tallmeistrit 

 või Voldemar Kuljust. 

 

1977 

 

226. Lumiste Leho. Eesti ajakirjanduse ajalugu / Leho Lumiste. – Stockholm : Välis-

 Eesti & EMP, 1977. – 269 lk. : portr. 

 Lk. 203 Voldemar Kuljusest kui ajakirja Protestantlik Maailm toimetajast. 

 

1979 

 

227. ELG : raamat meie kunagisest koolist, selle asutajast-juhatajast, õpetajaist ja meist 

 endist : [kogumik] / lenderlased vabas maailmas ; toimet.: Maimu Gaizauskas-

 Sarmiste [jt.]. – [S.l. : S.n.], 1979 (Uppsala : Arostryck). – 223 lk., 12 l. ill., portr. : 

 ill. 

 Lk. 21 nimetatud Voldemar Kuljust kui kooli usuõpetuse õpetajat. 

 

1981 

 

228. Kangro, Bernhard. Arbujad. [1.] : märkmeid, mälestusi, mõtisklusi / Bernard 

 Kangro. – Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1981. – 312 lk. : ill., portr. 

 Lk.14 nimetatud Voldemar Kuljust, kellelt on aastatel 1918–1940 ilmunud 

 ilukirjanduslikke teoseid. 

 

1983 

 

229. Tarkpea, Erich. Mälestused : [meenutuste raamat autori kujunemisest aktiivseks 

 võitlejaks töörahva võimu eest Eestis] / Erich Tarkpea. – Tallinn : Eesti Raamat, 

 1983. – 240 lk. : ill. [8] l. 

 Lk. 155 nimetatud Voldemar Kuljust kui Theodor Tallmeistri kaasvõitlejat, kes oma 

 jutlustega „laineid lõid“. 
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1986 

 

230. Hindrey, Karl August. Kaugekõne : [novellid] / Karl August Hindrey ; koost. ja 

 järelsõna: Ülo Tedre. – Tallinn : Eesti Raamat, 1986. – 411, [4] lk. 

 Lk. 222–253 novell „Matused“ ; peategelase pastor Jaakob Kareda prototüübiks 

 võib olla nii uusprotestant Theodor Tallmeister kui ka Voldemar Kuljus. 

 

1987 

 

231. Tartu ülikooli üliõpilaskonna teatmik, 1889-1918. 2.[osa] = Album Academicum 

 Universitatis Tartuensis : pühendatud Tartu Riikliku Ülikooli 350. aastapäevale / 

 Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv, Tartu Riiklik Ülikool ; koost. Shirley 

 Kodasma... [jt.] ; toimet. Richard Kleis – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1987. – 519, 

 [1] lk. 

 Lk. 358, 517 üliõpilaste nimekirjas Voldemar Kullius (Kuljus) med., teol. 14112. 

 

1988 

 

232. Mälestusi Tartu Tütarlaste Gümnaasiumist : [album / toimet. Muusa Ericsson-Valge 

 jt.]. – [Stockholm] : Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi Koondis Rootsis, 1988. – 200, 

 [3] lk. : ill., portr. 

 Lk. 179 Voldemar Kuljusest kui õpetajast, kes on olnud silmapaistvalt tegev 

 väljaspool kooli. 

 

233. Veem, Konrad. Eesti vaba rahvakirik : dokumentatsioon ja leksikon / Konrad Veem. 

 – Stockholm : Eesti Vaimulik Raamat, 1988. – 503 lk. : portr., kaart. 

 Lk. 416 Voldemar Kuljuse eluloolised andmed. 

 

1990 

 

234. EE : Eesti entsüklopeedia. 5, Konj–lõuna / [peatoimet. Ülo Kaevats]. – Tallinn : 

 Valgus, 1990. – 703 lk. : ill. 

 Lk. 527 Voldemar Kuljusest ; märksõna „liberaalne teoloogia“. 

 

1996 

 

235. Jürjo, Indrek. Pagulus ja Nõukogude Eesti : vaateid KGB, EKP ja VEKSA 

 arhiividokumentide põhjal / Indrek Jürjo. – Tallinn : UMARA, 1996. – 358, [1] lk. 

 Lk. 160, 161 peatükis „Eesti Ev. Lut. Kirik KGB haardes“ Voldemar Kuljuse 

 teravad väljaütlemised seoses nõukogude võimuga. 

 

236. Poliitilised arreteerimised Eestis 1940–1988. Köide 1 = Political arrests in Estonia 

 1940-1988. Volume 1 / [Erik Baumann, Virve Holozsat, Ülo Ojatalu... jt.] ; koost. 

 ja toimet. Leo Õispuu ; [inglise keelde tõlk. Kaja Toomel ja Harri Mägi ; eessõnad: 

 Lennart Meri, Leo Õispuu, Vello Salo] ; Eesti Represseritute Registri Büroo 

 (ERRB)... [jt.]. – Tallinn : Eesti Represseeritute Registri Büroo, 1996. – 757 lk. : 

 ill., portr. 

 Lk. 198 Voldemar Kuljusest kui represseeritust. 

 

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:259964
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237. Virumaa : koguteos / [koost. Kalju Saaber]. – [Rakvere] : Lääne-Viru Maavalitsus 

 : Ida-Viru Maavalitsus, 1996. – 871, [1] lk., 8 l. ill. : ill. 

 Lk. 669, 678: Voldemar Kuljus, Iisaku koguduse õpetaja (1923–1950, 1957–1978), 

 Tudulinna abikoguduse hooldaja ja Narva-Alutaguse praost (1945–1950).  

 

2000 

     

238. Altnurme, Riho. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949 

 / Riho Altnurme. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000. – 325, [1] lk. 

 Lk. 84–85, 166, 171, 180, 183, 192, 195, 212–213, 216, 259, 275–276 Voldemar 

 Kuljusest ; foto.  

 

239. Ketola, Mikko. The nationality question in the Estonian Evangelical Lutheran 

 Church 1918-1939 / Mikko Ketola. – Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 

 2000. – 361 lk. : ill., kaart., portr. 

 Lk. 277, 309 Voldemar Kuljusest. 

 

240. Vihuri, Veiko. Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine 

 piiskop 1934-1939 / Veiko Vihuri ; [juhendaja: Riho Altnurme ; Tartu Ülikooli 

 usuteaduskond]. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. – 363, [1] lk., [5] l. ill. 

 Lk. 47–48, 51, 60, 80–81, 83, 87, 206, 261, 264–265, 270, 273–274, 289, 296, 298, 

 306, 332, 334, 339 Voldemar Kuljusest. 

 

241. Roos, Jaan. Läbi punase öö. II, 1947. aasta päevik / Jaan Roos ; [eessõna: Jaan 

 Isotamm]. – Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2000. – 220, [1] lk. : ill. 

 Lk. 165, 185 Voldemar Kuljusest. 

 

242. Viru vägevad 1900–2000 / [toimet. Riste Uuesoo, Diana Berg ; eessõna: Rein Sikk]. 

 – [Kohtla-Järve] : Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, 2000. – 132 lk., : portr. 

 Lk. 74, 123: Korraldustoimkonna poolt välja valitud 100 virulast, kellest 

 raamatusse pääses 50 enim hääli saanud inimest ; Voldemar Kuljus – Iisaku 

 kirikuõpetaja ja kohalik kultuuritegelane, kelle poolt hääletas 158 inimest – jäi 

 53dana napilt raamatust välja. 

 

2001 

 

243. Estnische Kirchengeschichte im vorigen Jahrtausend = Estonian church history in 

 the past Millennium / Riho Altnurme (Hrsg.) ; [Gestaltung und Layout: Atko 

 Remmel]. – Kiel : Wittig, 2001. – 212 lk, : ill., kaart. 

 Lk. 161 ja 163 Voldemar Kuljusest kui liberaal-teoloogilise voolu esindajast. 

 

244. Mees, keda ei murtud : raamat Erik Udamist : [vabadusvõitleja : 1938–1990 / koost. 

 Jaan Isotamm, Jüri Pertmann ja Enn Tarto]. – Tartu : Ilmamaa, 2001. – 264 lk. : ill., 

 portr. 

 Lk. 204: Seltskondlikud kooskäimisvormid olid alternatiiviks nõukogude 

 kultuuripoliitikale. Nt „Kõrvasügajate“ sõpruskond osales poolkinnistel 

 salongiõhtutel Helju Taugi, Iisaku pastori Voldemar Kuljuse ja Oleg Tjutrjumovi 

 kodudes, kus peale muusika kuulamise diskuteeriti ka kirjanduse, filosoofia ja 

 religiooni teemadel. 

 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/41556
http://dspace.ut.ee/handle/10062/4076
http://dspace.ut.ee/handle/10062/4076
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245. Peep, Helend. Nende helinate saatel : minu põgus elulookirjeldus koos mõningate 

 teatrisündmuste märkimisega / Helend Peep ; [eessõna: Anne Tuuling]. Tallinn : 

 Kodutrükk, 2001. – 189, [3] lk. : ill., portr. 

 Lk. 37–40: Voldemar Kuljusest kui kultuuritegelasest. 

 

2002 
 

246. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö 

 kohta 1957. aastal. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 4. osakonna 

 agentuur- ja operatiivtöö kohta 1957. aastal / Rahvusarhiiv ; [tõlk. ja toimet. Jüri 

 Ojamaa ja Jaak Hion]. – Tallinn : Eesti Rahvusarhiiv, 2002. – 245, [2] lk. : ill. 

 Lk. 185, 213 Voldemar Kuljuse jälgimisest võimude poolt. 

 

247. Luhamets, Kristjan. EELK Tartu Pauluse kogudus – algusest peale : Aline ja Eduard 

 Aule mälestuseks / Kristjan Luhamets. – Tartu : EELK Tartu Pauluse kogudus, 

 2002. – 162, [1] lk. : ill., portr. 

 Lk. 27, 94, 141 Voldemar Kuljusest. 

 

2004 

 

248. Hillerbrand, Hans J. The Encyclopedia of Protestantism : 4-volume set / editor Hans 

 J. Hillerbrand. – New-York London : Routlege, 2004. – 594 lk. 

 Lk. 280 Voldemar Kuljus ja Theodor Tallmeister kui Eesti liberaalse suuna 

 esindajad.  

 

2005 
 

249. Iisaku lood : [mälestused] / [eessõna: Ülle Marits]. – Iisaku : Iisaku Muuseumi 

 Sõprade Selts, 2005. – 74 lk. : ill., portr. 

 Lk. 5–28 Voldemar Kuljus Helend Peebu mälestustes „Iisaku näitemängu 

 tegevusest 1905–1940“. 

 

250. Vabadussõja mälestusmärgid. II / Mati Strauss, Ain Krillo, Jaak Pihlak, René Viljat 

 ; koost. Mati Strauss. – Keila : M. Strauss. – 2005. 351, [1] lk. : ill. 

 Lk. 24 Vabadussõja mälestustahvli peitmisest kiriku pööningule Voldemar Kuljuse 

 poolt. 

 

2006 

 

251. Masing, Uku. Uskuda, elada : 59 kirja Kiivitile / Uku Masing ; [koost. Hando 

 Runnel]. – Tartu : Ilmamaa, 2006. – 410, [4] lk. : ill., portr. 

 Lk. 32, 302, 398 meenutused Voldemar Kuljusest ja kokkupuuted temaga. 

 

252. Rohtmets, Indrek. A cultural guide to Estonia : travel companion / Indrek Rohtmets 

 ; translated by Marika Liivamägi, Tiina Randviir. – Tallinn : Varrak, 2006. – 362 

 lk. : ill. 

 Lk. 168 Voldemar Kuljusest ja Tudulinna koguduse lõhenemisest. 

 

 

http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:62446/105147/page/185
http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:62446/105147/page/213
http://www.goodreads.com/author/show/30505.Hans_J_Hillerbrand
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2007 
 

253. Lepassalu, Virkko. Valusalt valge : Türi topeltmõrva põhjused ja tagamaad. 

 Ajakirjandusliku uurimuse katse / Virkko Lepassalu. – [Muraste (Harjumaa)] : 

 Matrix, c2007. – 218, [1] lk. : ill. 

 Lk. 51 Voldemar Kuljusest, pastor Harald Meri protežeest. 

 

254. Vihuri, Veiko. Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine 

 piiskop 1934–1939 : [väitekiri] / Veiko Vihuri ; [juhend. : Riho Altnurme  ; Tartu 

 Ülikooli usuteaduskond]. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. – 363, [1] lk., 

 [5] l. ill 

 Lk. 47, 48, 51, 60, 80, 81, 83, 87, 206, 261, 264, 265, 270, 273, 274, 289, 296, 298, 

 306, 332, 334, 339, 352, 353, 359 protestant Voldemar Kuljusest, kelle piiskop 

 Rahamägi amnesteeris. 

 

2008 

 

255. Saard, Riho. Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis : 

 peatükk XX sajandi Eesti teoloogilises mõtteloos / Riho Saard. – Tallinn : R. Saard, 

 2008. – 335 lk. : ill., portr. 

 Lk. 10–13, 66–69, 74, 77, 105, 106, 111, 116–120, 122, 129, 139–158, 161, 164, 

 176, 191–195, 197, 198, 200–202, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 216, 222, 223–

 225, 227, 229, 232, 233, 236, 238, 260, 261, 264, 266, 268, 273–275, 277, 278 

 Voldemar Kuljusest kui liberaalse teoloogia esindajast. 

 

2011 

 

256. Värk, Eike. Helend Peep roosiokkalisel teatriteel. / Eike Värk. – [Tallinn] : 

 Tänapäev, 2011. – 422, [2] lk. : ill. 

 Lk. 50–56 peatükk „Pastor Voldemar Kuljus – Iisaku kultuurielu hing“. 

 

2012 

  

257. Rohtmets, Priit. Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus 

 aastatel 1917–1934 : [doktoritöö]. / Priit Rohtmets ; [juhendaja: Riho Altnurme ; 

 Tartu Ülikooli usuteaduskond]. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. – 487, [1] 

 lk. 

 Lk. 172, 173, 228, 234–237, 240, 256, 267, 272, 275, 276, 282, 286, 288, 296–297, 

 311–317, 320–323, 326, 334, 337, 340, 342, 355, 362–364, 366–369, 372, 373, 377, 

 397–405, 408, 409, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 428, 429, 433–435, 440,441, 443 

 448, 450, 451, 457–459 Voldemar Kuljusest kui liberaalse  teoloogia esindajast. 

 

258. Väge täis kool : Rakvere Gümnaasium 1912-2012 / [koost. Heli Kirsi]. – Rakvere : 

 Rakvere Gümnaasium, 2012. – 341, [3] lk. : ill., portr. 

 Lk. 334 nimetatud Voldemar Kuljust kui Rakvere Gümnaasiumi õpetajat. 

 

 

 

 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/4076
http://dspace.ut.ee/handle/10062/4076
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:269362
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:269362
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2013 

 

259. Eesti kultuuriloo õppematerjal. XI, Ida-Virumaa / [koost. Mare Oja]. – Tallinn : 

 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, 2013. – 132 lk. : ill., kaart. 

 Lk. 84 Voldemar Kuljusest seoses Tudulinna kahe kiriku saamislooga. 

 

2014 

 

260. Jürjo, Indrek. Pagulus ja Nõukogude Eesti : vaateid KGB, EKP ja VEKSA 

 arhiividokumentide põhjal / Indrek Jürjo ; [toimet. Sirje Roosalu ; saatesõna: Ivo 

 Juurvee ; kujund. Andres Tali]. – [Tallinn] : Tammerraamat, 2014. – 336 lk. 

 Lk. 152, 153 Voldemar Kuljuse teravad ütlemised nõukogude võimu aadressil, 

 mis said talle saatuslikuks. 

 

2015 

 

261. Kerge, Ago-Livius. Tudulinna – siit ma tulen : meenutuste esimene raamat / Ago-

 Livius Kerge. – Tallinn : Canopus, 2015. – 264 lk., [8] lk. ill. : ill., portr. 

 Lk. 117–121 peatükk „Hingekarjane“[Voldemar Kuljus]. 

 

Perioodikas 

 

1917 

 

262. Tallinna Nikolai gümnaasiumi tänavused lõpetajad : [sõnum]. // Tallinna Teataja 

 (1917) 29. apr., nr. 93, lk. 5.  

 Lõpetajate nimekirjas ka Voldemar Kuljus. 

 

1921 

 

263. Kirjandusest : ajakirja „Murrangu“ nr. 3–4 : [ülevaade]. // Postimees (1921) 8. nov., 

 nr. 259, lk. 2. 

 Teade ajakirjas sisalduvast ; ka kolm Voldemar Kuljuse luuletust. 

 

264. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1921) 31. dets., nr. 349, lk. 4. (Kiriklikud 

 teated). 

 4. jaanuaril 1921 jutlustab stud. theol. Voldemar Kuljus. 

 

1922 

 

265. Kirjastuses A.-S. Varrak ilmumisel : ilukirjandus : Murrang 3–4 : [tutvustus]. // 

 Raamatu Teataja (1922) nr. 3, lk. 19. 

 Tutvus muu hulgas ka Voldemar Kuljuse ilmunud luuletuste kohta ajakirjas 

 Murrang 1921. aastal. 

 

266. Keskkoolide õpetajad Tartus 1922–23. a. : [ülevaade]. // Vaba Maa (1922) 5. juuli, 

 nr. 153, lk. 4. 

 Tartu Tütarlaste Gümnaasiumis õpetajate kohusetäitjana ametis ka Voldemar 

 Kuljus. 
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267. Pauluse kirik : [teade]. // Postimees (1922) 3. nov., nr. 255, lk. 5. (Kiriklikud teated). 

 4. novembril 1922 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

268. Pauluse kirik : [teade]. // Postimees (1922) 1. dets., nr. 283, lk. 5. (Kiriklikud 

 teated). 

 Esimesel Kristuse tulemise pühal, 3. dets. 1922, laste jumalateenistusel jutlustab 

 cand. Voldemar Kuljus. 

 

269. Pauluse kirik : [teade]. // Postimees (1922) 21. dets., nr. 303, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Kristuse aja tulemise jumalateenistusel, 21. dets. 1922, jutlustab cand. Voldemar 

 Kuljus. 

 

270. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1922) 29. dets., nr. 322, lk. 6. 

 Uue aasta jumalateenistusel Pühavaimu kirikus jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

271. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1922) 30. dets., nr. 323, lk. 6. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 270. 

 

1923 

 

272. Ametist vabastati. Ametisse kinnitati : [teade]. // Kiriku Teataja (1924) jaan., nr. 1, 

 lk. 2. 

 Teiste hulgas vabastati Voldemar Kuljus Tallinna Pühavaimu koguduse abiõpetaja 

 ametist ja kinnitati Iisaku koguduse õpetajaks. 

 

273. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 4. jaan., nr. 3, lk. 6. (Kiriklikud 

 teated). 

 Koguduse noorteühingu avamise jumalateenistusel 5. jaan. 1923 jutlustab cand. 

 Voldemar Kuljus. 

 

274. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 5. jaan., nr. 4, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 273. 

 

275. Pauluse kirik : [teade]. // Postimees (1923) 12. jaan., nr. 10, lk. 5. (Kiriklikud 

 teated). 

 14. jaan. 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

276. Maarja kirik : [teade]. // Postimees (1923) 19. jaan., nr. 17, lk. 5. (Kiriklikud teated). 

 21. jaan.1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

277. Elva kirik : [teade]. // Postimees (1923) 9. veebr., nr. 38, lk. 5. (Kiriklikud teated). 

 11. veebr. 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

278. Elva kirik : [teade]. // Postimees (1923) 15. märts, nr. 71, lk. 7. (Kiriklikud teated). 

 17. märtsil 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 
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279. Tartu rahvaülikooli tegevus Tartus : [ülevaade]. // Postimees (1923) 16. märts, nr. 

 72, lk. 4. (Siseriigist). 

 18. märtsil 1923 esineb Voldemar Kuljus kõnekoosolekul Elvas teemal „Armastuse 

 idee Buddha õpetuses“. 

 

280. Pauluse kiriku altarikuju pühitsemine : [ülevaade]. // Postimees (1923) 18. märts, 

 nr. 74, lk. 4. (Tartu teated). 

 Teiste hulgas viibis kohal ka õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

281. Ülikooli kirik : [teade]. // Postimees (1923) 27. märts, nr. 83, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Suurel reedel viib liturgiateenistuse läbi cand. Voldemar Kuljus. 

 

282. –el [tuvastamata autor]. Tartu rahvaülikooli tegevus maakonnas : [ülevaade]. // 

 Kaja (1923) 29. märts, nr. 84, lk. 6. 

 18. märtsil 1923 kõnekoosolekul Elvas kõneles cand. Voldemar Kuljus aine üle 

 „Armastuse idee Buddha õpetuses“. 

 

283. Ülikooli kirik : [teade]. // Postimees (1923) 7. apr., nr. 90, lk. 7. (Kiriklikud teated). 

 8. aprillil 1923 jutlustavad kandidaadid August Ein ja Voldemar Kuljus. 

 

284. –on [ps. = Adson, Karl Arthur]. Populaarteaduslikud loengud Tartumaal : 

 [ülevaade]. // Kaja (1923) 14. apr., nr. 96, lk. 6. 

 Rahvaülikooli poolt kõneleb 15. apr. 1923 Vaimastveres cand. Voldemar Kuljus 

 teemal „Armastuse idee Buddha õpetuses“. 

 

285. –h [tuvastamata autor]. Tartu rahvaülikooli loengud maal : [ülevaade]. // Postimees 

 (1923) 14. apr., nr. 97, lk. 2. 

 Vaimastvere hariduse seltsis kõneleb cand. Voldemar Kuljus teemal „Armastuse 

 idee Buddha õpetuses“. 

 

286. Konsistooriumi eksami on ära teinud : [sõnum]. // Postimees (1923) 28. apr., nr. 

 111, lk. 2. (Uuemad teated). 

 Teiste hulgas ka õpetaja kandidaat Voldemar Kuljus. 

 

287. X [tuvastamata autor]. Kiriklikud sekeldused Laiusel : autasu endisele õpetajale, 

 köster ametist lahkunud, uue õpetaja valimised : [ülevaade]. // Postimees (1923) 8. 

 mai, nr. 120, lk. 4. 

 Uueks õpetajakandidaatideks seati üles õp. Jürgens Lääne-Nigulast, õp. Alver 

 Viru-Nigulast ja õp. ameti kandidaadid Voldemar Kuljus ja Jaan Järve Tartust. 

 

288. –L [tuvastamata autor]. Rahvaülikooli kõnekoosolek Elvas : [sõnum] // Postimees 

 (1923) 10. mai, nr. 122, lk. 4. (Siseriigist). 

 Kõnekoosolekul kõneleb cand. Voldemar Kuljus aine üle „Jeesus imetegijana“. 

 

289. Maarja kirik : [teade]. // Postimees (1923) 12. mai, nr. 124, lk. 2. (Kiriklikud 

 teated). 

 13. mail 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 
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290. Ülikooli kirik : [teade]. // Postimees (1923) 19. mai, nr. 131, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Teisel nelipühal jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

291. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 29. juuni, nr. 167, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 Õpetaja ametipuhkuse ajal täidavad kohuseid täidavad õpet. Johann Keerig ja 

 cand. Voldemar Kuljus. 

 

292. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 21. juuli, nr. 189, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 22. juulil 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

293. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 28. juuli, nr. 196, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 29. juulil 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

294. Maarja kirik : [teade]. // Postimees (1923) 22. sept., nr. 252, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 23. augustil [õige oleks sept.] 1923 jutlustab cand. Voldemar Kuljus. 

 

295. Äke [ps. = Saalverk, Jaan]. Jüri koguduse õpetaja valimine : [sõnum]. // Kaja (1923) 

 30. sept., nr. 260, lk. 6. 

 Voldemar Kuljus, üks kolmest õpetaja kandidaadist, tagandas end. 

 

296. Välbe, M. Tallinna Rahvaülikool : [kuulutus]. // Kaja (1923) 10. okt., nr. 270, lk. 

 10. 

 Lektoritena kõnelevad ka. Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus teemal „Iisraeli 

 usk vana hommikumaa valgusel“. 

 

297. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 19. okt., nr. 279, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 21. oktoobril 1923 koguduse abiõpetajaks kinnitatud Voldemar Kuljuse 

 ordineerimine. 

 

298. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 20. okt., nr. 280, lk. 12. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 297. 

 

299. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 26. okt., nr. 286, lk. 10. (Kiriklikud 

 teated). 

 28. ja 30. okt. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

300. Võnnu õpetajaks hra [Aleksander] Ein valitud : [sõnum]. // Postimees (1923) 26. 

 okt., nr. 286, lk. 2. (Siseriigist). 

 Teine kandidaat Voldemar Kuljus jäi vähemusse. 

 

301. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 27. okt., nr. 287, lk. 12. (Kiriklikud 

 teated). 

 28. okt. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 
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302. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 30. okt., nr. 290, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 Usupuhastuspühal 31. okt. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

303. Võnnu õpetaja valimise asjus : [sõnum]. // Postimees (1923) 1. nov., nr. 292, lk. 2. 

 (Siseriigist). 

 Üheks kandidaadiks oli ka Voldemar Kuljus. 

 

304. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 3. nov., nr. 294, lk. 12. (Kiriklikud 

 teated). 

 8. nov 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

305. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 16. nov., nr. 307, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated). 

 22. nov. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

306. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 17. nov., nr. 307, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 305. 

 

307. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 23. nov., nr. 314, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 25. nov. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

308. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 24. nov., nr. 315, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 307. 

 

309. Cand. theol. : [sõnum]. // Kaja (1923) 28. nov., nr. 319, lk. 7. (Ülikool). 

 Teoloogiakandidaadi vääriliseks on tunnistatud ülikooli lõpetajad Jakob Albrecht 

 ja Voldemar Kuljus. 

 

310. Cand. theol. : [sõnum]. // Postimees (1923) 28. nov., nr. 319, lk. 4. (Ülikool).

 Sama nr. 308. 

 

311. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 30. nov., nr. 321, lk. 10. (Kiriklikud 

 teated). 

 2. ja 6. dets. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

312. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 1. dets., nr. 322, lk. 13. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 311. 

 

313. V [tuvastamata autor]. Iisaku : [sõnum]. // Eesti Kirik (1923) 1. dets., 

 proovinumber, lk. 7. 

 Iisaku koguduse õpetajaks valiti Voldemar Kuljus ja köstriks Nikolai Vichman.  

 

314. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 7. dets., nr. 328, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 9. dets. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231030.2.26.6&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19231101.2.9&srpos=100&e=------192-et-25--76-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231103.2.39.5&srpos=101&e=------192-et-25--101-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231116.2.26.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231117.2.40.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231123.2.23.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231124.2.46.1&srpos=105&e=------192-et-25--101-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19231128-1.2.85&srpos=106&e=------192-et-25--101-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19231128.2.17&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231130.2.25.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231201.2.41.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19231201.2.16&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19231207.2.26.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------


94 

 

 

315. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 8. dets., nr. 329, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 314. 

 

316. Kirikukari ja ketserikohus Tallinnas : [artikkel]. // Päevaleht (1923) 9. dets., nr. 330, 

 lk. 10. 

 Kose õpetaja, Ida-Harju praosti ja konsistooriumi assessori Harald Põllu 

 kaebekirjad konsistooriumile Voldemar Kuljuse kohta tema protestantismi eksiteele 

 sattumisest. 

 

317. X [tuvastamata autor]. Kirikuõpetaja ja köstri valimine Iisakus : [sõnum]. // 

 Postimees (1923) 9. dets., nr. 330, lk. 7. (Siseriigist). 

 Rõhuva häälteenamusega valiti kirikuõpetajaks Voldemar Kuljus ja köstriks 

 Nikolai Vihman. 

 

318. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1923) 21. dets., nr. 342, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated). 

 23. dets. 1923 jutlustab abiõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1924 

 

319. Iisaku : [sõnum]. // Eesti Kirik (1924) 10. jaan., nr. 2, lk. 8. (Sõnumid kogudustest). 

 Voldemar Kuljuse õpetajaks kinnitamine. 

 

320. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 18. jaan., nr. 16, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 20. veebr. 1924 õhtujumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

321. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 19. jaan., nr. 17, lk. 6. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 320. 
 

322. Aunver, J[akob]. Eesti usuteaduslikust ja filosoofilisest kirjandusest aastal 1923 : 

 [artikkel]. // Eesti Kirjandus (1924) nr. 3, lk. 110–118. 

 Eesti Kirjanduse Seltsi aastakoosolekul 16. märtsil 1924 peetud Jakob Aunveri 

 kõne ; ka Voldemar Kuljusest, lk. 113. 

 

323. Kaks meie kaastöölist introdutseeritud : [ülevaade]. // Protestantline Ilm (1924) 

 märts, nr. 3, lk. 48. 

 Voldemar Kuljus ja Jaan Järve õpetajaametisse õnnistatud. 

 

324. Alutaguse praostkonna sinod : õpetajate palkade küsimus : [ülevaade]. // Päevaleht 

 (1924) 27. aprill, nr. 112, lk. 7. 

 Sinodi raames jutlustas Narva Aleksandri kirikus Voldemar Kuljus. 

 

325. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 13. mai, nr. 127, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 14. mail 1924 jutlustab Voldemar Kuljus. 
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326. r [tuvastamata autor]. Tudulinna köstri valimine : [ülevaade]. // Postimees (1924) 

 26. juuni, nr. 168, lk. 4. 

 Köstriks valiti August Pikhoff, õnnistamist toimetas Voldemar Kuljus. 

 

327. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 12. sept., nr. 246, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 14. sept. 1924 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

328. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 13. sept., nr. 247, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 327. 

 

329. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 14. sept., nr. 248, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 327. 

 

330. Kiriku sõber [tuvastamata autor]. Ketserite otsimine : õpetaja [Voldemar] Kuljusele 

 tahetakse jutlustamine ära keelata : [vastukaja]. // Vaba Maa (1924) 16. okt., nr. 

 239, lk. 5. 

 Voldemar Kuljusest seoses tema jutlustamise ja liberaalsete vaadetega. 

 

331. Raudkepp, L[eopold]. „Ketserite otsimine“ : kiriku olukorra ja kultuurse seltskonna 

 nõue selgituseks : [vastukaja]. // Vaba Maa (1924) 19. okt., nr. 242, lk. 6. 

 Vastuseks „Vabas Maas“ nr. 239 ilmunud „kiriku sõbra“ arvamusele seoses 

 Leopold Raudkepi vaimulike laulude negatiivse arvustamisega Voldemar Kuljuse 

 poolt ; vt. kirje 330. 

 

332. Kiriku sõber [tuvastamata autor]. Kas välja visata õp. [Voldemar] Kuljus  kirikust? 

 : [vastukaja]. // Vaba Maa (1924) 23. okt., nr. 245, lk. 8.  

 Vastuseks Leopold Raudkepi artiklile „Vabas Maas“ nr. 242, kus selgitatakse 

 Leopold Raudkepi arusaamasid Voldemar Kuljuse jutlustega seoses ; vt. nr. 331. 

 

333. Kiriku tüliküsimused ja päevamured : tüliküsimuse otsustamine kirjaliku 

 hääletamise kaudu : veel üks „ketser“: õpetaja [Voldemar] Kuljuse asja otsustamine 

 praost [Harald] Põldi ja haridusminister [Hugo Berhnard] Rahamägi käes : 

 protestantlik vaim kirjalikul hääletamisel : [artikkel]. // Päevaleht (1924) 25. okt., 

 nr. 289, lk. 6. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljuse vabameelsusest. 

 

334. Rahvuslik-vabameelsete kirikuõpetajate „ämbliku-jutlused“ : Iisaku kiriku õpetaja 

 V[oldemar] Kuljuse jutlus Tallinna Pühavaimu kirikus „emaämblikkudest“, Eesti 

 „sõja penidest“, „raipe väljadest“ jne. : [artikkel]. // Kaja (1924) 3. nov., nr. 296, lk. 

 3.  

 Kaebused konsistooriumile Voldemar Kuljuse protestantlike vaadete ja tegevusega 

 seoses. 

 

335. Iisaku kirikuõpetaja kosjalugu : Kõrtsmik pastori äiaks : Kogudus streigib : 

 [artikkel]. // Esmaspäev (1924) 10. nov., nr. 45, lk. 1. 

 Voldemar Kuljuse isiklikust elust. 
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336. Raudkepp, L[eopold]. Toimetusele saadetud kiri : Väga austatud „Eesti Kiriku“ 

 toimetus! : palun lühikeseks sõnavõtmiseks lahkesti ruumi lubada : [vastukaja]. // 

 Eesti Kirik (1924) 20. nov., nr. 47, lk. 4. 

 Vastus ajalehes Vaba Maa nr. 242 ilmunud „kiriku sõbra“ kirjutisele seoses 

 Voldemar Kuljuse vaimuliku tegevusega ; vt. nr.331. 

 

337. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 21. nov., nr. 316, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated).  

 25. novembril 1924 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

338. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 22. nov., nr. 317, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 337. 

 

339. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1924) 25. nov., nr. 320, lk. 7 (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 337. 

 

340. Kiriku tüliküsimuste lahendamine : kirjaliku hääletamise tulemused selguvad 16. 

 dets. : [ülevaade]. // Päevaleht (1924) 11. dets., nr. 336, lk. 1. 

 Kaebustest Voldemar Kuljusega seoses. 

 

1925 

 

341. Iisaku kiriku nõukogu kiri konsistooriumile : [vastukaja]. // Protestantline Ilm 

 (1925) jaan., nr. 1, lk. 16. 

 Kommentaar seoses ajalehes Kaja ilmunud teatega, nagu oleks Iisaku kogudus 

 vastuolus õpetaja Voldemar Kuljusega. 

 

342. X [tuvastamata autor]. Iseseisvuse 7. aastapäeva tähistamine Iisakus : [ülevaade]. // 

 Postimees (1925) 28. veebr., nr. 58, lk. 2. 

 Voldemar Kuljus kõneleb surnuaias kodumaa eest langenutest. 

 

343. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1925) 13. märts, nr. 69, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 15. märtsil 1925 õhtujumalateenistus Helila lauluseltsi korraldusel, jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

344. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1925) 14. märts, nr. 70, lk. 10. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 343. 

 

345. Kirikutülid : praost H[arald] Põld võetakse teatavate üteluste pärast vastutusele : 

 [artikkel]. // Sakala (1925) 14. märts, nr. 31, lk. 2. 

 Lahkhelid praost Harald Põllu ja konsistooriumi vahel seoses Voldemar Kuljuse 

 vaimuliku tegevusega. 
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346. Pühavaimu kirik : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 13. juuni, nr. 156, lk. 9. 

 (Kiriklikud teated). 

 Protestantliku Ühingu asutamise puhul 17. juunil 1925 jumalateenistus, jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

347. Pühavaimu kirik : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 14. juuni, nr. 157, lk. 9. 

 (Kiriklikud teated).  

 Sama nr. 346. 

 

348. Protestantlise vaimu kaitsel : protestantide ühingu avamiskoosolek Tallinnas : 

 suurejooneline avaldus kirikupäeva vastu : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 19. juuni., 

 nr. 139, lk. 5. 

 Protestantlik ühing püüab oma ümber koondada kõiki neid, kellele ülemkäsusõna 

 armastusest jumala ja ligemise vastu elu kõrgemaks normiks on ja kes selle vaimu 

 maksmapanemiseks kaasa aidata ja tööd teha tahavad ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljuse peetud jutlusest. 

 

349. –lj– [tuvastamata autor]. Protestantliku Ühingu osakondade avamine Tudulinnas ja 

 Iisakus : [ülevaade]. // Protestantline Ilm (1925) aug., nr. 8, lk. 120–121. 

 Voldemar Kuljus kõneles ühingu tegevuse sisust ja eesseisvatest ülesannetest. 

 

350. Raskused koosolekute ruumidega : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 6. sept., nr. 206, 

 lk. 8. 

 Protestantliku ühingule ei anta koosolekuteks ruume ; 27. sept. 1925 kõneleb 

 „ketser“ Kuljus Jeesuse imetegudest kino Grand Marina ruumides. 

 

351. Th[eodor] Tallmeistri kõne Grand Marinas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 15. 

 sept., nr. 213, lk. 7. 

 Tallmeister kõneles Stockholmi ristiusu ilmakonverentsist ; teade ka Voldemar 

 Kuljuse kõnekoosolekust 27. septembril. 1925.  

 

352. Kõneõhtu : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 23. sept., nr. 257, lk. 8.  

 Protestantliku ühingu saalis 24. septembril 1924 kõneõhtul jutlustab Voldemar 

 Kuljus. 

 

353. Kristuse imetegudest : [teade]. // Päevaleht (1925) 24. sept., nr. 258, lk. 6. (Tallinna 

 teated). 

 Protestantliku ühingu korraldusel Grand Marina saalis kõneleb Voldemar Kuljus 

 Kristuse imetegudest. 

 

354. Kõneõhtu : [kuulutus]. // Vaba Maa (1925) 24. sept., nr. 221, lk. 7. 

 24. sept. 1925 Grand Marina saalis kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

355. Kõne Kristuse imetegudest : täna V[oldemar] Kuljuselt „Grand Marinas“ : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 24. sept., nr. 221, lk. 9. 

 Kõneleb vabameelseim kirikuõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

356. „Ketser“ V[oldemar] Kuljus konsistooriumi ees : kirikust langemise küsimus 

 teisipäeval otsustamisele : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 26. sept., nr. 223, lk. 3. 

 Muuhulgas ka Voldemar Kuljusese protestantlikust tegevusest.  
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357. Kristuse imeteod : V[oldemar] Kuljuse kõne „Grand-Marinas“ : luule ja tõde, koor 

 ja tuum : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 26. sept., nr. 223, lk. 9.  

 Voldemar Kuljuse kõne sisu analüüs. 

 

358. Protestantide Ühingu kõnekoosolek : neljapäeval, 24. sept. õhtul „Grand-Marinas“ 

 : [artikkel]. // Päevaleht (1925), 26. sept., nr. 260, lk. 10. 

 Voldemar Kuljuse esinemisest ja kõne sisust. 

 

359. Konsistoorium, [Theodor] Tallmeister ja [Voldemar] Kuljus : teisipäev otsustava 

 tähtsusega : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 27. sept., nr. 261, lk. 6. (Tallinna teated). 

 Voldemar Kuljuse „süütegude“ juurdlemine konsistooriumis meenutab 

 keskaegseid ketserikohtuid, kus iga vaba mõtet ja õpetust kõige karmimate 

 abinõudega maha suruti. 

 

360. Kristuse imetegudest : [artikkel]. // Postimees (1925) 27. sept., nr. 261, lk. 2. 

 (Tallinna teated). 

 Teaduslik mõtlemisviis ja usulis-kõlbeline aade on omavahel ühendatavad ; 

 Voldemar Kuljus kõneles protestantliku ühingu koosolekul.  

 

361. Tallmeister, Theodor. Esimese ketseriprotsessi puhul Eestis : [artikkel]. // 

 Protestantline Ilm (1925) okt., nr. 10, lk 146–1947. 

 „Ketser“ Voldemar Kuljusest. 

 

362. Iisaku kirikuõpetaja [Voldemar] Kuljus ametist tagandatud : ta tegevuse uurimiseks 

 komisjon määratud : [artikkel]. // Kaja (1925) 1. okt., nr. 240, lk. 1.  

 Süüdistused Voldemar Kuljuse ja Theodor Tallmeistri suhtes nende liberaalsete 

 vaadete pärast, mis olla koguduse liikmetes pahameelt tekitanud.  

 

363. Iisaku kirikuõpetaja [Voldemar] Kuljus ketser? : konsistooriumil aga puudulikud 

 andmed : uus uurimine : konsistooriumil pole kohtumõistmise õigust : [artikkel]. // 

 Vaba Maa (1925) 1. okt., nr. 227, lk. 4. 

 Konsistooriumi seisukohtadest Voldemar Kuljuse vaadete ja tegevuse suhtes. 

 

364. Kirikuõpetaja ajutiselt ametist eemale : distsiplinaarkorras vali noomitus : komisjon 

 asub uurima : [artikkel]. // Postimees (1925) 1. okt., nr. 265, lk. 1. 

 Konsistooriumi otsustest seoses õpetaja Voldemar Kuljusega. 

 

365. Konsistooriumi otsus Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljuse asjas : [ülevaade]. 

 // Eesti Kirik (1925) 1. okt., nr. 39, lk. 8. 

 Voldemar Kuljusele vali noomitus, ametist ajutiseks eemale, täiendavaks 

 uurimiseks on loodud komisjon. 

 

366. Panevad üksteist kirikuvande alla : [sõnum]. // Edasi (1925) 1. okt., nr. 224, lk. 4. 

 Voldemar Kuljusele esitatud kaebusest. 

 

367. Vabameelne kirikuõpetaja ametist tagandatud : kas [Voldemar] Kuljus ja [Theodor] 

 Tallmeister on ketserid? : [ülevaade] // Sakala (1925) 1. okt., nr. 114, lk.1. 

 Voldemar Kuljuse ametist tagandamisest ja „ketseriks“ tunnistamisest. 
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368. Õpetaja [Voldemar] Kuljus ametist tagandatud : vali noomitus sõnakuulmatu oleku 

 ja teotavate arvamiste eest : täielik ametist tagandamine võimalik : ketserid 

 konsistooriumi ees : [artikkel]. // Päevaleht (1925) 1. okt., nr. 265, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse juhtumi uurimisest ja tagajärgedest. 

 

369. Iisaku kogudus ei ole rahul : õp. [Voldemar] Kuljuse „ketseriks“ tunnistamise 

 järelkaja : [vastukaja]. // Sakala (1925) 3. okt., nr. 115, lk.1. 

 Voldemar Kuljuse „ketseriks“ kuulutamisest konsistooriumi poolt sai kogudusele 

 teatavaks ajakirjanduse kaudu. 

 

370. N. E. [ps. = Pertman, Eduard]. Kirikuvõitlus kirjatähe pärast : ketseriks 

 tunnistamine päevakorral : [artikkel]. // Sakala (1925) 3. okt., nr. 115, lk. 1. 

 

371. [Voldemar] Kuljuse loo esimesed tagajärjed : meelepaha Riigikogu ringkondades : 

 [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 3. okt., nr. 229, lk. 3. 

 Voldemar Kuljuse tagandamisega seoses leitakse riigikogu pahempoolsetes 

 rühmades, et juba ammu arutuse all olev küsimus kiriku riigist lahutamisest tuleks 

 kiiresti vastu võtta. 

 

372. Ons Jeesus Jumala poeg? : on imetegusid olemas? : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 

 3. okt., nr. 267, lk. 4. 

 Eduard Lilienthal ja Johannes Mädasson paluvad rohket osavõttu õpetajate 

 Theodor Tallmeistri ja Voldemar Kuljuse kõnekoosolekust 4. okt. 1925. 

 

373. Revolutsioon kirikus : Iisaku kogudus lahku löömas : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 

 3. okt., nr. 229, lk. 4. 

 Kogudus mõistab konsistooriumi otsuse Voldemar Kuljuse suhtes hukka. 

 

374. „Ketser“ : [sõnum]. // Vaba Maa (1925), 4. okt., nr. 230, lk. 5 : fot. 

 Fotol Iisaku kirikuõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

375. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse tagandamise järelkajad : lained riigikogus ja 

 seltskonnas : V[oldemar] Kuljus mitme jumala kummardaja? : [ülevaade] // 

 Päevaleht (1925), 4. okt., nr.  268, lk. 3 : fot. 

 Fotol Iisaku kirikuõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

376. Võitlus Eesti kirikus : Iisaku õpetaja [Voldemar] Kuljus ametist tagandatud, ka 

 [Theodor] Tallmeistri pea kohal konsistooriumi kõuepilved : [artikkel]. // 

 Esmaspäev (1925) 5. okt. nr. 40, lk. 2. (Läinud nädal). 

 Võitlus edumeelsema voolu vastu ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

377. Konsistoorium Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljuse ametist tagandanud : Iisaku 

 kogudus protesteerib : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 5. okt., nr. 269, lk. 2. (Läinud 

 nädal kodumaal). 

 Voldemar Kuljusest ja Iisaku kogudusest seoses esitatud süüdistustega. 

 

 

378. Uudised: [sõnum]. // Postimees (1925) 5. okt., nr. 269, lk. 4. (Nädal. Sisemaa). 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljuse ametist kõrvaldamisest.  
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379. Käärimine Iisakus : koguduse nõukogu otsused õpetaja Kuljuse tagandamise asjus 

 : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 6. okt., nr. 270, lk. 3. 

 

380. Lg [tuvastamata autor]. Konsistooriumi kohus õpetaja [Voldemar] Kuljuse üle ja 

 uus kirikuseadus : koguduseliikme seisukohalt vaadatuna : [ülevaade]. // Päevaleht 

 (1925) 6. okt., nr. 270, lk. 2. 

 Voldemar Kuljusest uue kirikuseaduse valgusel. 

 

381. Lained [Voldemar] Kuljuse ametist tagandamise pärast : konsistoorium korraldas 

 „Wormsi riigipäeva“ : ärevus Iisaku koguduses : [ülevaade]. // Sakala (1925) 6. 

 okt., nr. 116, lk.1. 

 

382. Ketseri valmistamine : mille peale rajatakse süüdistus? : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1925) 7. okt., nr. 232, lk. 6. 

 Voldemar Kuljusele esitatud küsimused ja antud vastused ; praost Harald Põld 

 esitab uue materjali. 

 

383. Usutunnistusliste ühingute ja nende liitude seadus riigikogus 1. lugemisel : 

 vaimulikud kiriku registreerimise korra ja varanduste lahutamise üle : [ülevaade]. 

 // Päevaleht (1925) 7. okt., nr. 271, lk. 8. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

384. Lg [tuvastamata autor]. Konsistooriumi seletus õpetaja [Voldemar] Kuljuse osas : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 8. okt., nr. 272, lk. 4.  

 Voldemar Kuljuse ametitõotusest kõrvalekaldumisest ; konsistoorium on vajalikud 

 abinõud tarvitusele võtnud. 

 

385. Ebaseaduslik konsistoorium : Rkl. Th[eodor] Tallmeistri kõne arupärimise 

 põhjendamisel : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 9. okt., nr. 234, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

386. Kuljuse ümber : konsistooriumi otsuse peale pole seni edasikaebust olnud : 

 [ülevaade]. // Kaja (1925) 9. okt., nr. 247, lk. 1. 

 Seoses Voldemar Kuljuse ametist eemaldamisega. 

 

387. Vaidlused usutunnistusliste ühingute seaduse juures jahtuvad : rahvusvabameelsete 

 arupärimine evang.-luth. usu konsistooriumi seaduslikkuse kohta : arutusel oli veel 

 rida küsimusi ja arupärimisi : [ülevaade üldkoosolekust]. // Päevaleht (1925) 9. okt., 

 nr. 293, lk. 7. (Riigikogu). 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

388. –dt [ps. = Grünfeldt, Peeter]. Vaba rahva kiriku kaitseks : [artikkel]. // Päevaleht 

 (1925) 10. okt., nr. 274, lk. 2. 

 Eesti kirikuelu endistest ja praegusest oludest, Kirikupäeva ülesannetest ja Iisaku 

 koguduse õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

389. Just nagu komöödias : [artikkel]. // Edasi (1925) 10. okt., nr. 232, lk. 4.  

 Naeruvääristav suhtumine Eesti usuasjadesse, ka Voldemar Kuljusest. 
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390. K. P. [tuvastamata autor]. Tudulinna õp. [Voldemar] Kuljuse loos : üksmeelne 

 usaldusavaldus õpetajale ja protest konsistooriumi otsuse vastu : [artikkel]. // Vaba 

 Maa (1925) 10. okt., nr. 235, lk. 5. 

 Iisaku kogudus toetab oma õpetajat Voldemar Kuljusest. 

 

391. Usk, riik ja kirik : vaidlused kiriku riigist lahutamise üle kestavad riigikogus edasi 

 : riigikogu tahetakse muuta kirikupäevaks, kus vaieldakse usuliste küsimuste üle : 

 [ülevaade]. // Postimees (1925) 10. okt., nr. 274, lk. 4.  

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

392. Tiibus, Jaak [ps. = Kitzberg, August]. Tiibuse Jaagu vahelugemised [veste]. // 

 Päevaleht (1925) 11. okt., nr. 275, lk. 5.  

 Iisaku koguduse õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

393. Tormiline abielulahutus riigi ja kiriku vahel : vaidlused usutunnistuslike ühingute 

 ja nende liitude seaduse asjus pole veelgi lõppenud : riigikogu koosoleku 9. 

 oktoobril kell 5 p. l. : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 11. okt., nr. 236, lk. 6. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

394. Usuühingute seaduse vaidlused riigikogus : [artikkel]. // Postimees (1925) 11. okt., 

 nr. 275, lk. 1. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

395. J. A [ps. = Jürgenstein, Anton]. Usuühingute seaduse vaidlused riigikogus II : 

 [ülevaade]. // Postimees (1925) 13. okt., nr. 277, lk. 1. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

396. Vaidlused kiriku pärast : [ülevaade]. // Sakala (1925) 13. okt., nr. 119, lk. 1. 

 (Riigikogu). 

 Arvamus, et Voldemar Kuljus asutagu oma kogudus, kirik ja koguduse varandused 

 kuulugu konsistooriumile. 

 

397. Ääremärkused riigikogust : [artikkel]. // Kaja (1925) 14. okt., nr. 251, lk. 4. 

 Eriarvamused usuühingute ja liitude seaduse käsitlemisel ; ka Voldemar Kuljuse 

 seisukohtadest. 

 

398. Kirjasaatja [tuvastamata autor]. Kuljuse riik : Iisaku kihelkond looduslikult : rabad 

 ja metsad : „ketseri“ kirik : rahulolemine õpetajaga : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 

 15. okt., nr. 239, lk. 8. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

399. Vaidlused usutunnistuslike ühingute seaduse üle lõppenud : seadus võeti 1. 

 lugemisel vastu : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 15. okt., nr. 279, lk. 6. (Riigikogu). 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

400. Hoia Ronk [ps. = Hindrey, Karl August]. Luterlased ja protestandid : [luuletus]. // 

 Päevaleht (1925) 18. okt., nr. 282, lk. 2. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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401. „Sädemed“ nr. 6 ilmunud ja müügil : [kuulutus]. // Postimees (1925) 18. okt., nr. 

 282, lk. 1. 

 Ajakirja sisus ka „Konsistoorium ja Kuljus“. 

 

402. Jürgenstein, A[nton]. Õpetaja Voldemar Kuljuse isiklik asjade õiendus : 

 [vastukaja]. // Postimees (1925) 19. okt., nr. 283, lk. 2. 

 Vastus Voldemar Kuljuse kirjale „Vabas Maas“ ; Voldemar Kuljuse ebaeetilise 

 surnute püha jutluse teemal. 

 

403. Kirjasaatja [tuvastamata autor]. Iisaku kogudus toetab oma õpetajat : õpetaja 

 [Voldemar] Kuljusele avaldatakse täielikku usaldust : asetäitjale näidatakse 

 kirikuseinu väljastpoolt : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 20. okt., nr. 243, lk. 3. 

 

404. Kirikuõpetaja [Theodor] Tallmeistri asi konsistooriumis otsustamisel : [ülevaade]. 

 // Kaja (1925) 22. okt., nr. 258, lk. 1. 

 Kaebused Voldemar Kuljuse kaasvõitleja Tallmeistri suhtes. 

 

405. Rahamägi, H[ugo] B[ernhard]. Riigi ja kiriku lahutamise puhul Eestis : [artikkel]. 

 // Eesti Kirik (1925) 22. okt., nr. 42, lk. 2-7. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest, vt. lk. 4. 

 

406. Ketser [Voldemar] Kuljus jutlustab. Pühavaimu kirikus 28. skp. : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1925) 23. okt., nr. 246, lk. 4. 

 Jutlustab konsistooriumi poolt „ketseriks“ tunnistatud Voldemar Kuljus. 

 

407. Kontsert-jumalateenistus : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 25. okt., nr. 289, lk. 10. 

 Pühavaimu kirikus 28. oktoobril 1925 kaastegev Voldemar Kuljus. 

 

408. Kontsert-jumalateenistus : [kuulutus]. // Vaba Maa (1925) 25. okt., nr. 248, lk. 10.  

 Sama nr. 407. 

 

409. Hoia Ronk [ps. = Hindrey, Karl August]. Õpetaja [Voldemar] Kuljus ja Baudelaire 

 : [vastukaja]. // Päevaleht (1925) 25. okt., nr. 289, lk. 3. 

 Luulevormis vastus Voldemar Kuljuse kirjutisele „Vabas Maas“ nr. 241. 

 

410. Pühavaimu kirik : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 26. okt., nr. 290, lk. 6. (Kiriklikud 

 teated). 

 28. okt. 1925 kontsertjumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

411. Ketserikohus õp. V[oldemar] Kuljuse üle : „Protestantline Ilm“ konsistooriumi 

 tegevusest meil ja mujal : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 27. okt., nr. 249, lk. 8. 

 Seoses Voldemar Kuljuse ametist tagandamisega. 

 

412. Kontsert-jumalateenistus : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 27. okt., nr. 231, lk. 5. 

 Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

 

413. Suur tung kontsert-jumalateenistusele : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 28. okt., nr. 

 250, lk. 7. (Tallinnast). 

 Jutlustab „ketseri“ valgusesse asetatud õpetaja Voldemar Kuljus. 
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414. – pk. – [tuvastamata autor]. Kontserdiga jumalateenistus : Tallinna Pühavaimu 

 kirikus : V[oldemar] Kuljuse jutlus : [artikkel]. // Kaja (1925) 30. okt., nr. 275, lk. 

 7. 

 Voldemar Kuljusese jutlustamisest ja kõnest 28. okt. 1925. 

 

415. Kontsert-jumalateenistus õp. [Voldemar] Kuljuse jutlusega : rahvamurd kiriku 

 ümber : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 30. okt., nr. 294, lk. 6. (Tallinna teated). 

 Voldemar Kuljusest jutlustamisest ja kõnest 28. okt. 1925. 

 

416. Tormikotkad : V[oldemar] Kuljuse „luigelaul“ Tallinna Pühavaimu kirikus : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 30. okt., nr. 252, lk. 9.  

 Voldemar Kuljuse jutlusest. 

 

417. Tallmeister, Theodor. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse ümber : [vastukaja]. // Kaja 

 (1925) 31. okt., nr. 266, lk. 6. 

 Voldemar Kuljuse tegevuse selgituseks. 

 

418. Voldemar Kuljuse kõne Pühavaimu kirikus : [ülevaade]. // Sakala (1925) 31. okt., 

 nr. 127, lk. 2. 

 Voldemar Kuljuse jutlus Taaveti 124. laulu sõnade põhjal. 

 

419. Lugenberg, Erich. Tudulinna täiskogu koosolek : [ülevaade]. // Protestantline Ilm 

 (1925) nov., nr. 11, lk. 173. 

 Koosolek ja tormiline meeleavaldus Voldemar Kuljuse toetuseks. 

 

420. Gretto, Alle [ps. = Gustavson, Oskar]. Jehoova olgu kiidetud : täideläinud ennustus 

 : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 3. nov., nr. 255, lk. 6. 

 Iseloomustus riigikogu liikmete aadressil seoses kirikualaste otsustega ; muu 

 hulgas ka Voldemar Kuljusest.  

 

421. Pealinna rahvakoosolek õp. [Voldemar] Kuljuse kaitseks : üksmeelne otsus 

 konsistooriumi tegevuse vastu : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 3. nov., nr. 255, lk. 

 9. 

 Voldemar Kuljus on rahvahulkades suurt huvi ja äratust usuelu vastu sünnitanud. 

 

422. Riigikogu võttis vastu III lugemisel „Usuühingute ja nende liitude seaduse“ ja 

 „Perekonnaseisu seaduse“ : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1925) 5. nov., nr. 44, lk. 7–

 8. (Eestist). 

 Mainitud ka Voldemar Kuljust, lk. 8. 

 

423. Tudulinna suurpäev : Tudulinna abikogudus kaitseb oma õpetajat : tormilised 

 meeleavaldused V[oldemar] Kuljusele : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 5. nov., nr. 

 300, lk. 3. 

 

424. Karvakatkumine pappide peres : [sõnum]. // Edasi (1925) 10. nov., nr. 257, lk. 4. 

 (Valgest Eestist). 

 Iroonia Eesti kirikuringkondades toimuva suhtes, muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 
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425. Lattik, Jaan. Kirik ja riik : [artikkel]. // Päevaleht (1925) 11. nov., nr. 306, lk. 2. 

 Kiriku ja riigi lahutamise küsimustest ja sellega seoses ka Voldemar Kuljusest. 

 

426. Lattik, Jaan. Kirik ja riik II : [artikkel]. // Postimees (1925) 12. nov., nr. 307, lk. 3. 

 Kiriku ja riigi lahutamise küsimustest ja sellega seoses ka Voldemar Kuljusest. 

 

427. L. R. [tuvastamata autor]. Jalgsi läbi Kuljuse riigi : [artikkel]. // Sakala (1925) 14. 

 nov., nr. 133, lk. 3. 

 Iisaku kihelkonnast ja õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

428. Aunver, J[akob]. Vastuseks „Prot[estanlisele] Ilmale“ : [vastukaja]. // Eesti Kirik 

 (1925) 19. nov., nr. 46, lk. 7. 

 Vastuseks Protestantlises Ilmas nr. 11 ilmunud kirjutisele ; Kriitika Theodor 

 Tallmeistri ja Voldemar Kuljuse vaadete ja tegevuse aadressil. 

 

429. Kiriku riigist lahutamise puhul : [artikkel]. // Eesti Kirik (1925) 19. nov., nr. 46, lk. 

 4–6. 

 Jaan Lattiku kirjutisest „Riik ja kirik“, ka Iisaku koguduse noorest õpetajast 

 Voldemar Kuljusest. 

 

430. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse ametist tagandamine : 25. novembril oodata : suur 

 ärevus koguduses : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 24. nov., nr. 273, lk. 3. 

 Oodatakse konsistooriumi lõppseisukohta Voldemar Kuljuse asjus. 

 

431. On tulnud üks imelik ajajärk üle maa : [artikkel]. // Postimees (1925) 30. nov., nr. 

 325, lk. 4. (Näed-kuuled). 

 Riigipoliitika tekitab pingeid ka kirikuringkondades ; muuhulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

432. Sokolov, [?]. Kas konsistoorium talitab kristlikult? : Iisaku koguduse vastus „Eesti 

 Kirikule“ : [vastukaja]. // Protestantline Ilm (1925) dets., nr. 12, lk. 187–188. 

 Vastus Eesti Kirikus 1925 nr. 46 ilmunud Jakob Aunveri kirjutisele seoses 

 Voldemar Kuljuse tagandamisega ; vt. nr. 429. 

 

433. Sool, Valter. Prot. Ühingu Võru osakonna avamiskoosolek : [ülevaade]. // 

 Protestantline Ilm (1925) dets., nr. 12, lk. 187. 

 Koosolek peeti Ülemaalise Eesti  Noorsoo Ühenduse algatusel ja Voldemar Kuljuse 

 kaasabil. 

 

434. „Odamehe“ uued raamatud : [kuulutus]. // Odamees (1925) Jõulud, nr. 6, lk. 18. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse „Lunastatud albatrossid“. 

 

435. Õpetaja V[oldemar] Kuljus ei anna asjaajamist üle : [sõnum]. // Eesti Kirik (1925) 

 3. dets., nr. 48, lk. 8. (Sõnumeid kogudustest). 

 Iisaku koguduse peakoosolek on arhiivi ja asjaajamise üleandmise vastu. 

 

436. [Voldemar] Kuljus kiriku ukse taga : jumalateenistus „Kandle“ seltsi saalis : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 4. dets., nr. 282, lk. 4. 

 Eitav vastus kiriku eestseisjalt jumalateenistuse pidamiseks Oleviste kirikus. 
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437. Mis teha [Voldemar] Kuljusega? : konsistooriumis peetakse nõu : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1925) 4. dets., nr. 239, lk. 3. 

 Narva-Alutaguse praost Jakob Jalajasel ei õnnestunud Voldemar Kuljuselt ametit 

 üle võtta. 

 

438. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse asi : [sõnum]. // Kaja (1925) 4. dets., nr. 295, lk. 5. 

 Voldemar Kuljus keeldub asjaajamist üle andmast. 

 

439. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse asi : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1925) 4. dets., nr. 

 239, lk. 3. 

 Sama nr. 438. 

 

440. Perekonnaõhtu vaeste heaks : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 6. dets., nr. 6, lk. 3. 

 6. detsembril 1925. a. kõneleb Pühavaimu koguduse leerisaalis Voldemar Kuljus. 

 

441. Ketser jälle konsistooriumi kohtus : õp. [Voldemar] Kuljus ja Iisaku koguduse 

 nõukogu esimees aru andma : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 11. dets., nr. 288, lk. 

 3.  

 

442. Suur kohtupäev konsistooriumis : õp. [Voldemar] Kuljus ja Iisaku koguduse 

 esimees Tallinna kutsutud : [sõnum]. // Päevaleht (1925) 11. dets., nr. 226, lk. 4.  

 Iisaku kogudus konsistooriumi vastu lubamata tooni tarvitanud. 

 

443. Õp. [Voldemar] Kuljus ja Iisaku koguduse nõukogu esimees kutsutakse 

 konsistooriumi ette : konsistooriumi hoiatus Iisaku kogudusele : [ülevaade]. // Kaja 

 (1925) 11. dets., nr. 301, lk. 3.  

 Konsistooriumi otsuse rikkumisest Voldemar Kuljuse poolt. 

 

444. Õp. [Voldemar] Kuljus ja Iisaku koguduse nõukogu esimees kutsutakse 

 konsistooriumi ette : konsistooriumi hoiatus Iisaku kogudusele : [sõnum]. // 

 Virumaa Teataja (1925) 11. dets., nr. 8, lk. 3.  

 Sama nr. 443. 

 

445. [Voldemar] Kuljus kutsutakse konsistooriumi ette : kas uus Vormsi riigipäev? : 

 [ülevaade]. //Sakala (1925) 15. dets., nr. 146, lk. 3. 

 Iisaku kogudus avaldab konsistooriumile põlgust seoses otsusega Voldemar Kuljuse 

 suhtes. 

 

446. Õpetaja Voldemar Kuljus ja Iisaku kogudus : [sõnum]. // Eesti Kirik (1925) 17. 

 dets., nr. 50, lk. 6-7. (Kiriku elu). 

 Kogudus protesteerib Voldemar Kuljuse tagandamise küsimuses. 

 

447. Ketser ja tema kogudus konsistooriumi kohtus : õp. [Voldemar] Kuljus ja Iisaku 

 koguduse esimees ei ilmunud konsistooriumi : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 18. 

 dets., nr. 294, lk. 3. 

 Voldemar Kuljuse asja juurdlemisest. 

 

448. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse „enesemääramine“ : [sõnum]. // Kaja (1925) 18. dets., 

 nr. 1, lk. 1. 

 Teade Voldemar Kuljuse konsistooriumi uurimiskomisjoni ette mitteilmumisest. 
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449. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse „enesemääramine“ : [sõnum]. // Virumaa Teataja 

 (1925) 18. dets., nr. 18, lk. 4.  

 Sama nr. 448. 

 

450. Kohus „ketseri“ üle : õp. [Voldemar] Kuljus konsistooriumi otsuse peale kaevanud 

 : [sõnum]. // Sakala (1925) 19. dets., nr. 148, lk. 2. 

 

451. V[oldemar] Kuljus ei ilmunud konsistooriumi ette : [ülevaade]. // Sakala (1925) 19. 

 dets., nr. 148, lk. 4. 

 

452. Kohtupidamine ketseri üle jätkub : õp. [Voldemar] Kuljus usuasjade kolleegiumile 

 edasi kaevanud : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 19. dets., nr. 295, lk. 3. 

 

453. „Odamehe“ jõulu uudised : [kuulutus]. // Vaba Maa (1925) 19. dets., nr. 295, lk. 6. 

 Lähemal ajal ilmuvate raamatute tutvustus ; teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse 

 „Lunastatud albatrossid“. 

 

454. Pühadelauale ilmuvad „Odamehel“ : [kuulutus]. // Postimees (1925) 20. dets., nr. 

 345, lk. 4.  

 Lähemal ajal ilmuvate raamatute tutvustus ; teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse 

 „Lunastatud albatrossid“. 

 

455. Õpetaja [Voldemar] Kuljus tagandatakse ametist : lõplik otsus antakse teada 29. 

 detsembril : [ülevaade]. // Vaba Maa (1925) 20. dets., nr. 296, lk. 5. 

 

456. Täna jõuavad müügile : [kuulutus]. // Postimees (1925) 22. dets., nr. 247, lk. 2.

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse jutluste kogu „Lunastatud albatrossid“. 

 

457. Täna jõuavad müügile : [kuulutus]. // Päevaleht (1925) 23. dets., nr. 348, lk. 6. 

 Sama nr. 456. 

 

458. Täna jõuavad müügile : [kuulutus]. // Vaba Maa (1925) 23. dets., nr. 298, lk. 6. 

 Sama nr. 456. 

 

459. Täna jõuavad müügile : [kuulutus]. // Päevaleht (1925), 24. dets., nr. 349, lk. 4. 

 Sama nr. 456. 

 

460. Pühade kirjandus : [kuulutus]. // Postimees (1925) 29. dets., nr. 351, lk. 2.  

 „Odamehel“ ilmunud ka Voldemar Kuljuse jutlused „Lunastatud albatrossid“. 

 

461. Iisaku õpetaja kirikutööst kõrvaldatud : konsistooriumi lõppotsus õp. [Voldemar] 

 Kuljuse kohta : esimene sellesarnane Eesti kiriku ajaloos : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1925) 30. dets., nr. 301, lk. 4. 

 

462. Uued raamatud : [kuulutus]. // Vaba Maa (1925) 30. dets., nr. 301, lk. 2. 

 „Odamehel“ ilmunud ka Voldemar Kuljuse jutlused „Lunastatud albatrossid“. 

 

463. V[oldemar] Kuljus lõplikult tagandatud : Iisaku – „uskmatute kirik“ : uut ametit ei 

 saa : [ülevaade]. // Päevaleht (1925) 30. dets., nr. 252, lk. 4. 
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464. Voldemar Kuljus õpetaja ametist tagandatud : konsistooriumi lõplik otsus : 

 [ülevaade]. // Kaja (1925) 30. dets., nr. 314, lk. 3. 

 

465. Voldemar Kuljus õpetaja ametist tagandatud : konsistooriumi lõplik otsus : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1925) 30. dets., nr. 12, lk. 3.  

 Sama nr. 464. 

 

466. Õp. [Voldemar] Kuljus ametist tagandatud. Iisaku kogudus tuleb 7 päeva jooksul 

 üle anda : uut kohta õp. [Voldemar] Kuljus enam ei saa : [ülevaade]. // Postimees 

 (1925) 30. dets., nr. 252, lk. 1. 

 

467. Konsistoorium kogudusega sõjajalal : siseministri ja politseijuhtide arvamised : 

 siseministeerium annab konsistooriumile politsei appi? : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1925) 31. dets., nr. 302, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

468. Mis saab, kui [Voldemar] Kuljus ametist ei lahku : politsei kirikusse? : [ülevaade]. 

 // Sakala (1925) 31. dets., nr. 152, lk. 1. 

 Kuidas saab konsistoorium mõjutada kogudust, kes tõrgub ja pooldab oma õpetajat 

 Voldemar Kuljust. 

 

469. T. T. [ps. = Tallmeister, Theodor]. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse „tagandamine“ : 

 konsistooriumi otsuse nõrkused : [artikkel]. // Vaba Maa (1925) 31. dets., nr. 302, 

 lk. 8. 

 Miks on 20. aastasaja kultuurriigis vajalik ketseriprotess, mida toimetatakse 

 Voldemar Kuljuse üle. 

 

470. Voldemar Kuljus veelkord ametist lahti lastud : ei lubata ka uut kohta : [ülevaade]. 

 // Sakala (1925) 31. dets., nr. 152, lk. 3. 

 Konsistooriumis leitakse, et Voldemar Kuljus on ev.-luteriusu põhialustelt kõrvale 

 kaldunud. 

 

1926 

 

471. T. Th. [ps. = Tallmeister, Theodor]. Konsistooriumi kohtuotsus õpetaja Kuljuse 

 kohta : [artikkel]. // Protestantline Ilm (2006), jaan., nr. 1, lk. 14–15. 

 Kriitika konsistooriumi aadressil seoses Voldemar Kuljuse tagandamisega. 

 

472. Pilk möödunud aasta peeglisse : kolmveerand aastat rahulikku tööd : [ülevaade].  // 

 Postimees (1926) 1. jaan., nr. 1, lk. 4. 

 Erilist tähelepanu äratasid kirikutülid konsistooriumi ja Voldemar Kuljuse vahel. 

 

473. Konsistoorium otsib uut ketserit : õpetaja [Theodor] Tallmeister protesteerib 

 ägedalt : [ülevaade] // Vaba Maa (1926) 2. jaan., nr. 1, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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474. Juhkam, M[artin]. Võitlus kirikumüüride ümber : Jaan Lattiku ja Theodor 

 Tallmeistri jõulujutlused : konsistooriumi kurbmäng ja surm : [artikkel]. // Vaba 

 Maa (1926) 3. jaan., nr. 2, lk. 2. 

 Vana ja uue võitlus kirikuringkondades ; ka Voldemar Kuljusest. 

 

475. Õp. [Voldemar] Kuljuse jutlused : [kuulutus]. // Postimees (1926) 3. jaan., nr. 2, lk. 

 1. 

 Reklaam Voldemar Kuljuse raamatule „Lunastatud albatrossid“. 

 

476. Õp. [Voldemar] Kuljuse jutlused : [kuulutus]. // Päevaleht (1926) 3. jaan., nr. 2, lk. 

 5. 

 Sama nr. 475. 

 

477. Iisaku õpetaja [Voldemar] Kuljus ametist lõplikult tagandatud : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1926) 4. jaan., nr. 3, lk. 2. (Läinud nädal kodumaal). 

 

478. Sisemaa : Iisaku kogudus : [sõnum]. // Postimees (1926) 4. jaan., nr. 3, lk. 4. 

 (Nädal). 

 Voldemar Kuljus konsistooriumi poolt ametist tagandatud. 

 

479. Õp. [Voldemar] Kuljuse jutlused : [kuulutus]. // Postimees (1926) 4. jaan., nr. 3, lk. 

 1. 

 Reklaam Voldemar Kuljuse raamatule „Lunastatud albatrossid“. 

 

480. Kirjasaatja [tuvastamata autor]. Iisaku kogudus ja konsistoorium : eestseisus esineb 

 edasikaebusega usuasjade kolleegiumis : Iisakust iseseisev protestantlik kogudus? 

 : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 5. jaan., nr. 3, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

481. Iisaku koguduse lood : õp. [Voldemar] Kuljus nõus konsistooriumi otsustele alluma 

 : [ülevaade]. // Postimees (1926) 5. jaan., nr. 4, lk. 5. 

 

482. „Mäss“ Iisakus : ikka [Voldemar] Kuljuse pärast : kogudus tahab üldkirikust 

 lahkuda : telegramm siseministrile : [artikkel]. // Päevaleht (1926) 5. jaan., nr. 4, lk. 

 4.  

 Voldemar Kuljus nõus konsistooriumi otsustele alluma, kuid koguduse nõukogu on 

 vastu. 

 

483. Kas paneb siseministeerium konsistooriumi otsuse täitmise õp. Kuljuse asjus 

 seisma? : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 6. jaan., nr. 4, lk. 4. 

 Iisaku koguduse eestseisuse palve siseministrile Voldemar Kuljuse asjus. 

 

484. Protestantlik liikumine Narvas : ärevus kristlaste peres : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1926) 6. jaan., nr. 4, lk. 6. 

 Pidulikku jumalateenistust ja kõnet pidama on oodatud Theodor Tallmeister ja 

 Voldemar Kuljus. 

 

485. Eesti evangeeliumi Luteri usu konsistooriumi otsus : [ülevaade]. // Eesti Kirik 

 (1926) 7. jaan., nr. 1, lk. 7. (Kiriku elu). 

 Voldemar Kuljuse Iisaku koguduse õpetaja seisusest tagandamisest. 
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486. R. J. [tuvastamata autor]. Protestantide esimesed sammud : Luther ja Arius : Luther 

 ülemlaulu täiendamas : Paabeli laste rabamine vastu kalju : ristimise tähistamine : 

 kas ilmub veel lunastajaid : löömingud tänavatel : prefektid asja lahendamas 

 [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 7. jaan., nr. 5, lk. 6. 

 Muu hulgas mainitud ka Voldemar Kuljust. 

 

487. Iisaku koguduse eestseisus kaebab konsistooriumi otsuse peale usuasjade 

 kolleegiumile : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 8. jaan., nr. 2, lk. 4. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

488. Kuidas on lood konsistooriumi otsusega : [sõnum]. // Järva Teataja (1926) 8. jaan., 

 nr. 2, lk. 3.   

 Voldemar Kuljuse ametist tagandamisest. 

 

489. Kuidas on lood konsistooriumi otsusega : [sõnum]. // Kaja (1926) 8. jaan., nr. 5, lk. 

 3.  

 Sama nr. 488. 

 

490. Kuidas on lood konsistooriumi otsusega : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1926) 8. 

 jaan., nr. 2, lk. 3.  

 Sama nr. 488. 

 

491. Põlevamad kirikuküsimused : naisüliõpilaste jutlustamise viis : usuteadlaste 

 konverents ja kirikupäev : Iisaku nõukogu kaebab edasi : [ülevaade]. // Postimees 

 (1926) 8. jaan., nr. 7, lk. 1. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

492. Konsistoorium on selle andnud, konsistoorium ka võtku ta : õpetaja [Voldemar] 

 Kuljus annab introduktsiooni tunnistuse praostile üle : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1926) 9. jaan., nr. 7, lk. 4. 

 

493. Lühikesed teated : [sõnum]. // Ühistegelised Uudised (1926) 9. jaan, nr. 1, lk. 1. 

 Muu hulgas ka õpetaja Voldemar Kuljuse ametist tagandamisest ja Iisaku koguduse 

 reageeringust. 

 

494. Uued raamatud : [kuulutus]. // Postimees (1926) 9. jaan., nr. 8, lk. 1. 

 Teiste hulgas reklaamitakse ka Voldemar Kuljuse jutluste kogu „Lunastatud 

 albatrossid“. 

 

495. Iisaku koguduse kaks palet : „vanausulised ärkamas“ : [ülevaade]. // Päevaleht 

 (1926) 10. jaan., nr. 9, lk. 4. 

 Süüdistatakse kogudust, et kirikunõukogu koosolekutel on Voldemar Kuljuse 

 toetajate suur poolehoid saavutatud pettusega. 

 

496. Kuljus ja Iisaku kogudus : suurem osa kogudusest Kuljuse vastu : [artikkel]. // Kaja 

 (1926) 10. jaan., nr. 7, lk. 3. 

 Segased asjaolud, erinevad arusaamad ja tõlgendamised seoses Voldemar 

 Kuljusega. 
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uhisuudised19260109.2.9&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260109.2.13.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260110&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19260110-1.2.14&srpos=38&e=-------et-25--26-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------


110 

 

497. „Lunastaja“ Tudulinnast : [Artur] Sommeri seletused Iisaku meeleoludest : 

 konsistooriumi saladuslik päästjaingel : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 10. jaan., nr. 

 8, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse ja Iisaku koguduse vahekorrast. 

 

498. Uued raamatud : [kuulutus]. // Postimees (1926) 10. jaan., nr. 9, lk. 1.  

 Sama nr. 494. 

 

499. Kuljus ja Iisaku kogudus : suurem osa kogudusest [Voldemar] Kuljuse vastu : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 12. jaan., nr. 3, lk. 2. 

 Valeteated Voldemar Kuljuse ja Iisaku ning Tudulinna koguduse suhetest. 

 

500. Protestantliku Ühingu häälekandja „Protestantline Ilm“ : [kuulutus]. // Päevaleht 

 (1926) 10. jaan., nr. 9, lk. 7.  

 Usuteaduslik ajakiri müügil, mis sisaldab ka Voldemar Kuljuse kaastöid. 

 

501. Kuljus ja Iisaku kogudus : suurem osa kogudusest [Voldemar] Kuljuse vastu : 

 [ülevaade]. // Järva Teataja (1926) 12. jaan., nr. 3, lk. 2. 

 Sama nr. 499. 

 

502. Õpetaja [Voldemar] Kuljus praosti juures : Iisaku kogudus võtab valeteadete 

 laialilaotajad kohtulikule vastutusele : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 12. jaan., nr. 

 9, lk. 3. 

 

503. H. Nd. [tuvastamata autor]. Sumbutatud Kuljus : [luuletus]. // Vaba Maa (1926) 13. 

 jaan., nr. 10, lk. 6. 

 Voldemar Kuljusest ja protestantlikust vaimust. 

 

504. „Ketserid“ Narvas : Th[eodor] Tallmeister ja V[oldemar] Kuljus külaleiba toomas 

 : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 13. jaan., nr. 10, lk. 8. 

 Protestantlikul jumalateenistusel Ilmarises jutlustab ka Voldemar Kuljus. 

 

505. Protestantliku Ühingu häälekandja „Protestantline Ilm“ : [kuulutus]. // Vaba Maa 

 (1926) 13. jaan., nr. 10, lk. 9. 

 Sama nr. 500. 

 

506. Õpetaja [Voldemar] Kuljuse küsimus uusi laineid löömas : omapärane laulatus 

 Pühavaimu kirikus : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 15. jaan., nr. 12, lk. 1. 

 Voldemar Kuljusel ei lubatud õe laulatuse toimetamist läbi viia ; kõnepidamisele 

 piiranguid ei tehtud. 

 

507. Ainus käsk, mis täideti : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 16. jaan., nr. 15, lk. 5.  

 Ametisse kinnitamise kiri konsistooriumile ära antud, muud korraldused Iisaku 

 kogudusel ja Voldemar Kuljusel täitmata. 

 

508. [Karl August] Einbund konsistooriumi aitamas : [sõnum]. // Edasi (1926) 16. jaan., 

 nr. 13, lk. 4. 

 Siseminister vabameelse usuliikumise vastu ; ka Iisaku kogudusest ja õpetajast 

 Voldemar Kuljusest. 
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509. Jälle [Voldemar] Kuljus : konsistoorium ei lase [Voldemar] Kuljusel isegi oma õde 

 laulatada : [ülevaade]. // Sakala (1926) 16. jaan., nr. 7, lk. 1. 

 

510. Koguduse liige [tuvastamata autor]. Õpetaja [Voldemar] Kuljus ja tema kogudused 

 : [ülevaade]. // Postimees (1926) 16. jaan., nr. 15, lk. 5. 

 Tudulinna abikoguduse vastuoludest Voldemar Kuljusega. 

 

511. [Voldemar] Kuljuse loo esimese vaatuse lõpp : [sõnum]. // Kaja (1926) 16. jaan., 

 nr. 12, lk. 1. 

 Voldemar Kuljusest konsistooriumi ettekirjutusega seoses. 

 

512. Rahvas ketserist võlutud : kirik ei mahutanud V[oldemar] Kuljuse laulatuskõne 

 kuulajaskonda : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 16. jaan., nr. 13, lk. 4. 

 

513. Erapooletu [tuvastamata autor]. Muudatused haridusministeeriumis : [ülevaade]. 

 // Päevaleht (1926) 19. jaan., nr. 18, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse kandidatuurist haridusministri abi kohale. 

 

514. Iisaku jääb [Voldemar] Kuljusele truuks : otsustati üldkirikust tarbekorral lahkuda 

 : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 19. jaan., nr. 18, lk. 3. 

 Koguduse täiskogu koosoleku otsusest ja Voldemar Kuljusest. 

 

515. Kirjasaatja [tuvastamata autor]. Ew. Lut.-Usu Kiriku lagunemine : õp. [Voldemar] 

 Kuljus hakkab ametikohuseid täitma : Iisakus ja Tudulinnas ainult 9 konsistooriumi 

 poolehoidjat : Iisaku – vaba koguduseks? : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 19. jaan., 

 nr. 15, lk. 3. 

 Telefoni teel Iisaku koguduse oludest ja Voldemar Kuljusest. 

 

516. [Voldemar] Kuljuse loo esimese vaatuse lõpp : [sõnum]. // Järva Teataja (1926) 19. 

 jaan, nr. 5, lk. 1.  

 Sama nr. 511. 

 

517. [Voldemar] Kuljuse loo esimese vaatuse lõpp : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1926) 

 19. jaan, nr. 5, lk. 1.  

 Sama nr. 511. 

 

518. Iisaku koguduse kahe pale kohta : [vastukaja]. // Päevaleht (1926) 22. jaan., nr. 21, 

 lk. 6. 

 Vastuseks Päevalehes 1926 nr. 9 avaldatule ; Voldemar Kuljusest konsistooriumi 

 ettekirjutusega seoses ; vt. nr. 495. 

 

519. Anni[st], A[ugust]. Ühe reformikatse puhul meie vaimulikus kirjanduses 

 [retsensioon]. // Looming (1926), nr. 2, lk. 200–206.  

 Rets. rmt.: Kuljus, Voldemar. Lunastatud albatrossid. Kolm jutlust. Tartu : 

 Odamees, 1925 ; vt. nr. 1. 

 

520. Konsistoorium süvendab lõhet kogudusega : Iisakusse saabuvate ettekirjutuste sadu 

 jätkub? : õpetaja [Voldemar] Kuljus vaimulikust seisusest välja? : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1926) 26. jaan., nr. 21, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakalaew19260116.2.3&srpos=346&e=------192-et-25--326-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260116.2.26&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260119.2.18&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260119.2.12
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260119.1.3&srpos=47&e=-------et-25--26-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateatajaew19260119.2.10&srpos=8&e=------192-et-25-jarvateatajaew-1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19260119.1.1&srpos=46&e=-------et-25--26-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260122.2.35&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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521. Iisaku koguduse tüliasjad : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1926) 4. veebr., nr. 5, lk. 8. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

522. Iisaklane [tuvastamata autor]. Õpetaja [Voldemar] Kuljus ja Iisaku kogudus : 

 koguduse poolehoid [Voldemar] Kuljusele tulevat rahva teadmatusest ja õpetaja 

 isiku mõjust : vanemad inimesed nõuavad, et konsistoorium nende usulisi tundeid 

 haavata ei lubaks : [artikkel]. // Kaja (1926) 4. veebr., nr. 28, lk. 7. 

 

523. Vold[emar] Kuljuse jutlus Tallinnas : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 5. veebr., nr. 

 30, lk. 8. 

 Voldemar Kuljus jutlustab Protestantliku Ühingu jumalateenistusel Pühavaimu 

 kirikus. 

 

524. J. R. [ps. = Janno, Richard]. Kirjandusest : [retsensioon]. // Postimees (1926) 6. 

 veebr., nr. 36, lk. 5.  

 Rets. rmt.: Kuljus, Voldemar. Lunastatud albatrossid. Kolm jutlust. Tartu : 

 Odamees, 1925. 

 Vt. nr. 1. 

 

525. Ka Tudulinnas toetatakse õp. [Voldemar] Kuljust : „saadikute“ saatmine Tallinna 

 teravalt hukka mõistetud : konsistoorium ei lase oma otsuse peale edasi kaevata : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 9. veebr., nr. 33, lk. 4. 

 Kirjasaatja annab teada kohapealsetest oludest ja Voldemar Kuljusest. 

 

526. Missugust usku tunnistab õp. [Voldemar] Kuljus : [artikkel]. Eesti Kirik (1926) 11. 

 veebr., nr. 6, lk. 7. 

 Voldemar Kuljus ja Gottfried Traubi (1869-1959) usutunnistus. 

 

527. Rahvusvabameelsed likvideeruvad : erakonna juhid Th[eodor] Tallmeister ja A. 

 Tamm lähevad tööerakonna juure : [artikkel]. // Postimees (1926) 12. veebr., nr. 42, 

 lk. 2. 

 Tööerakonnaga minevat kaasa ka tuntud Iisaku „ketser“ Voldemar Kuljus. 

 

528. Kes on Tudulinna isehakanud „saadik“ : vana nõukogu esimees tagandatud : ka 

 Tudulinna kogudus üldkirikust lahti? : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 13. veebr., nr. 

 37, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

529. Mis oli [Voldemar] Kuljuse süü : konsistooriumi häälekandja seletus : [artikkel]. // 

 Sakala (1926) 13. veebr., nr. 19, lk. 4. 

 Traubi usutunnistuse kasutamisest ja Voldemar Kuljusest. 

 

530. Uus usutunnistus! : Voldemar Kuljus oma usu üle : [ülevaade]. // Postimees (1926) 

 13. veebr., nr. 43, lk. 2. 

 

531. [Voldemar] Kuljus ei kandideeri tööerakonna nimekirjas : [sõnum]. // Sakala (1926) 

 16. veebr., nr. 20, lk. 3.  

 Protestantliku ühingu huvides ei soovi Voldemar Kuljus tulevastel valimistel ühegi 

 erakonna nimekirjas kandideerida. 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19260204.2.10
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19260204-1.2.65
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260205.1.8&srpos=359&e=------192-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260206.2.56&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260209.1.4&srpos=38&e=-------et-25--26-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5petaja+kuljus%22+---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19260211.2.8
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260212.2.18&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260213.1.3&e=-------et-25--1-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22protestantlik+jumalateenistus%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakalaew19260213.2.15&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260213.2.11&srpos=366&e=------192-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN|txTI|txAU|txTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakalaew19260216.2.9&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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532. V[oldemar] Kuljus ei kandideeri : hoidub protestantliku liikumise huvides 

 poliitikast kõrvale : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 16. veebr., nr. 39, lk. 3. 

 Voldemar Kuljusest riigikogu valimistega seoses. 

 

533. Protestantlik jumalateenistus jääb ära : õpetaja [Voldemar] Kuljus ei saa Tallinna 

 sõita : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 16. veebr., nr. 39, lk. 9. 

 

534. Tööerakonna „kosjasõit“ V[oldemar] Kuljuse juurde äpardunud : [artikkel]. // 

 Päevaleht (1926) 16. veebr., nr. 46, lk. 3. 

 Ettepanekule kandideerida riigikogu valimistel vastab Voldemar Kuljus eitavalt, 

 kuna ei soovi end poliitikaga siduda. 

 

535. Tööerakonna ebaõnnestunud „kosjasõit“ : [sõnum]. // Postimees (1926) 16. veebr., 

 nr. 46, lk. 5. 

 Voldemar Kuljus on otsustanud tagasi lükata ettepaneku kandideerida Virumaal 

 Tööerakonna nimekirjas. 

 

536. Õp. [Voldemar] Kuljuse usaldusküsimus Tudulinna abikoguduse täiskogus : 

 [artikkel]. Virumaa Teataja (1926) 16. veebr., nr. 13, lk. 4. 

 Voldemar Kuljusel Tudulinnas nii pooldajaid kui vastaseid. 

 

537. Protestantism poliitiliseks püüniseks : usuvastane tööerakond usust abi otsimas : 

 [artikkel]. // Postimees (1926) 18. veebr., nr. 48, lk. 1. 

  Protestantliku liikumise ühinemisest tööerakonnaga ; ka Voldemar Kuljusest.  

 

538. [Voldemar] Kuljus vaimulikust seisusest välja : Iisaku kogudusega ei taha 

 konsistoorium mingisugust kokkulepet : [ülevaade]. // Sakala (1926) 20. veebr., nr. 

 22, lk. 2.  

 

539. Lõpuvaatus õpetaja [Voldemar] Kuljuse süüdistuses : oodatakse väljaheitmist 

 vaimulikust seisusest : [Voldemar] Kuljuse „uus usutunnistus“ : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1926) 20. veebr., nr. 50, lk. 4.  

 

540. Õpetaja [Voldemar] Kuljus vaimulikust seisusest välja : konsistoorium ei taha 

 Iisaku kogudusega kokkulepet otsida : otsitakse uut süüdistusmaterjali : [artikkel]. 

 // Vaba Maa (1926) 20. veebr., nr. 43, lk. 5. 

 

541. Õp. [Voldemar] Kuljuse usutunnistus : konsistoorium ähvardab „ketserit“ 

 vaimulikust seisusest välja heita : [ülevaade]. // Kaja (1926) 20., veebr. nr. 42, lk. 

 3.  

 Voldemar Kuljusega seonduvast. 

 

542. Tallmeister, Th[eodor]. Usust ja poliitikast : vastuseks ühele „usklikule“ erakonnale 

 : [vastukaja]. // Vaba Maa (1926) 23. veebr., nr. 45, lk. 2. 

 Vastus kirjutisele Postimehes 1926 nr. 48 seoses Voldemar Kuljusega ; vt. nr. 537. 

 

543. Tudulinna koguduse liige [tuvastamata autor]. Protestantism Tudulinnas jahtumas 

 : [artikkel]. // Kaja (1926) 23.veebr., nr. 44, lk. 6. 

 Iisaku abikoguduse täiskogu aastakoosolekul arutusel ka õpetaja Voldemar Kuljuse 

 küsimus, mille lõpptulemus on Kuljust pooldav. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260216.1.3&srpos=369&e=------192-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260216.1.9&srpos=40&e=-------et-25--26-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5petaja+kuljus%22+---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260216.2.10&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260216.2.16&srpos=372&e=------192-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19260216.1.4&srpos=52&e=-------et-25--51-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19260218&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sakalaew19260220.2.5&srpos=375&e=------192-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19260220.2.23
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260220.1.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19260220-1.2.14
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260223.1.2&srpos=378&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19260223-1.2.66&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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544. Õp. [Voldemar] Kuljuse usutunnistus : konsistoorium ähvardab „ketserit“ 

 vaimulikust seisusest välja heita [ülevaade]. // Järva Teataja (1926) 23. veebr., 

 nr. 15, lk. 3. 

 Sama nr. 541. 

 

545. Õp. [Voldemar] Kuljuse usutunnistus : konsistoorium ähvardab „ketserit“ 

 vaimulikust seisusest välja heita : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 23., veebr. 

 nr. 15, lk. 3.  

 Sama nr. 541. 

 

546. Tudulinna abikoguduses puudub õp. [Voldemar] Kuljuse asjus üksmeel : 

 [ülevaade]. // Eesti Kirik (1926) 25. veebr., nr. 8, lk. 7-8. 

 Tudulinna abikoguduse peakoosolekust ja Voldemar Kuljusest. 

 

547. Õpetaja V[oldemar] Kuljuse vastu konsistoorium süüdistuse tõstnud raskemas 

 ametialases süüteos [ülevaade]. // Eesti Kirik (1926) 25. veebr., nr. 8, lk. 7. 

 Voldemar Kuljuse poolt Gottfried Traubi usutunnistuse kasutamisest 

 jumalateenistusel. 

 

548. Nõndanimetatud õp. [Voldemar] Kuljuse usutunnistus : [artikkel]. // Eesti Kirik 

 (1926) 4. märts, nr. 9, lk. 6. 

 Leitakse, et Gottfried Traubi poolt kokku pandud ja Voldemar Kuljuse poolt 

 kasutatud usutunnistus ei saa olla kristliku koguduse usutunnistus. 

 

549. Maadlemine protestantliku vaimuga : pooled kirikuõpetajatest sakslased : sakslased 

 nõuavad laialdast kirikuautonoomiat : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 5. märts, nr. 

 54, lk. 6. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

550. Protestantlik liikumine : Th[eodor] Tallmeister Rakveres ja V[oldemar] Kuljus 

 Narvas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 9. märts, nr. 57, lk. 8. 

 Protestantlikest kõnekoosolekutest. 

 

551. Õp. [Voldemar] Kuljus Tallinnas : Kõneleb ja jutlustab : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1926) 10. märts, nr. 58, lk. 7. (Tallinnast). 

 Pühavaimu koguduse saalis 10. märtsil 1926 kõneleb Voldemar Kuljus teemal 

 „Protestantism idees ja elus“. 

 

552. Tudulinna luterlane [tuvastamata autor]. Protestantliku ühingu kõnekoosolek 

 Tudulinnas : [artikkel]. // Kaja (1926) 11. märts, nr. 58, lk. 6. 

 Kõnekoosolekust ja rahulolematusest õpetaja Voldemar Kuljuse vaadetega. 

 

553. V[oldemar] Kuljus protestantismist : antagu jumalale vähemalt inimesegi õigused : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 12. märts, nr. 60, lk. 7. 

 Voldemar Kuljuse kõnest Pühavaimu kirikus. 

 

554. Protestantism Lüganusel : kirik jumalateenistuseks suletud : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1926) 13. märts, nr. 61, lk. 6. 

 Kardetakse kõrgemate kirikuvõimude noomitust seoses Voldemar Kuljuse kirikusse 

 lubamisega. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateatajaew19260223.2.38
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19260223.1.3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19260225.2.14
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19260225.2.12
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19260304.2.11&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260305.1.6&srpos=386&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260309.1.8&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260310.1.7&srpos=391&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19260311-1.2.70&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260312.1.7&srpos=393&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260313.1.6&srpos=396&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19260313.1.6&srpos=396&e=------192-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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555. Protestantlik kontsert-jumalateenistus : õp. [Voldemar] Kuljus jutlustab täna õhtul 

 : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 13. märts, nr. 61, lk. 10. (Tallinnast). 

 Voldemar Kuljus Pühavaimu kirikus. 

 

556. Tallinna Pühavaimu koguduse kärarikas koosolek : koguduse uus põhikiri vastu 

 võetud : vastu rääkijad koosolekult välja : [ülevaade]. // Kaja (1926) 13. märts, nr. 

 60, lk. 7. 

 Kohal ka ajakirja Protestantline Ilm esindaja Voldemar Kuljus. 

 

557. Vold[emar] Kuljus ringreisil : protestantlikuks rändjutlustajaks? : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1926) 17. märts, nr. 64, lk. 6. 

 Protestantlikud jumalateenistused Tallinnas, Lüganusel ja Iisakus. 

 

558. K. E. [tuvastamata autor]. V[oldemar] Kuljus Kristuse imetegudest… : [ülevaade]. 

 // Vaba Maa (1926) 18. märts, nr. 65, lk. 6. 

 Voldemar Kuljus jumalateenistusel ja kõnekoosolekul Võru Kandle seltsi saalis. 

 

559. Koguduse liige [tuvastamata autor]. Tudulinna ususõda : kiriklaste käsilaste 

 telgitagused urgitsemised : „hingede püük“ : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 27. 

 märts, nr. 72, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

560. Kohus Kuljuse üle : konsistoorium õpetaja [Voldemar] Kuljuse vaimulikust 

 seisusest välja heitnud : [ülevaade]. // Kaja (1926) 27. märts, nr. 72, lk. 1.  

 Iisaku abikogudus oma hingekarjast Voldemar Kuljust hindamas. 

 

561. Protestantlik ühing : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 27. märts, nr. 73, lk. 9. 

 Ühingu peakoosolekust ; avaldati üksmeelset soovi pakkuda Voldemar Kuljusele 

 teadusliku sekretäri ametikohta juhul kui ta peaks seoses konsistooriumi 

 tagakiusamisega Iisakust lahkuma. 

 

562. Vaimuliku seisusest välja : protestantlik tont kiriku ukse ees : V[oldemar] Kuljus 

 konsistooriumi kohtu ees ketseriks tunnistatud : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 27. 

 märts, nr. 73, lk. 3. 

 

563. Välja „Ketser“! : õpetaja [Voldemar] Kuljus konsistooriumi poolt vaimulikust 

 seisusest välja heidetud : luteri kirik teel katoliku-usu poole : [artikkel]. // Sakala 

 (1926) 27. märts, nr. 37, lk. 5. 

 

564. Õpetaja [Voldemar] Kuljus vaimulikust seisusest välja heidetud : põhjuseks „raske 

 ametialane süütegu ja usuline kõrvalekaldumine : [artikkel]. // Päevaleht (1926) 27. 

 märts, nr. 85, lk. 6. 

 

565. Konsistooriumi otsus seadusevastane? : õp. V[oldemar] Kuljuse süüdistuse 

 arutamine : koosolek ei olnud täielik : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 28. märts, nr. 

 74, lk. 3. 

 

566. Õpetaja [Voldemar] Kuljus vaimulikust seisusest välja heidetud : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1926) 29. märts, nr. 87, lk. 2. (Läinud nädal kodumaal). 
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567. Vattimine Eesti kirikus : [sõnum]. // Edasi (1926) 30. märts, nr. 72, lk. 4. 

 Voldemar Kuljusega seonduvast. 

 

568. Kohus [Voldemar] Kuljuse üle : konsistoorium õpetaja [Voldemar] Kuljuse 

 vaimulikust seisusest välja heitnud : [ülevaade]. // Järva Teataja (1926) 31. 

 märts, nr. 25, lk. 1. 

 

569. Kohus [Voldemar] Kuljuse üle : konsistoorium õpetaja [Voldemar] Kuljuse 

 vaimulikust seisusest välja heitnud : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 31. 

 märts, nr. 25, lk. 1. 

 Sama nr. 568. 

 

570. T. Th. [ps. = Tallmeister, Theodor]. Jälle uus otsus õp. V[oldemar] Kuljuse kohta 

 [ülevaade]. // Protestantline Ilm (1926) aprill, nr. 4, lk. 60-62. 

 Otsusest Voldemar Kuljus vaimulikust seisusest välja heita. 

 

571. Konsistooriumi otsus õpetaja [Voldemar] Kuljuse asjas : [ülevaade]. // Eesti Kirik 

 (1926) 1. apr., nr. 13, lk. 8. 

 Voldemar Kuljuse otsustele allumatusest. 

 

572. Konsistoorium tarvitab politsei abi : õpetaja [Voldemar] Kuljus jätkab tegevust 

 kuni koguduse otsuseni : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 10. apr., nr. 82, lk. 3. 

 

573. Politsei [Voldemar] Kuljusel kaelas : [ülevaade]. // Sakala (1926) 10. apr., nr. 42, 

 lk. 1. 

 Iisaku rajooniülem andis Voldemar Kuljusele üle konsistooriumi „ketseriks 

 tunnistamise“ kirja. 

 

574. Õp. [Voldemar] Kuljus ja konsistoorium : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 10. apr., 

 nr. 95, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus jätkab jutlustamist Iisaku kirikus, konsistoorium andis oma 

 otsusest politseile teada. 

 

575. Õp. [Voldemar] Kuljus ei tunnista konsistooriumi otsust enese kohta maksvaks : 

 [sõnum]. // Päevaleht (1926) 12. apr., nr. 97, lk. 2. (Läinud nädal kodumaal). 

 
576. Rillep, Juhannes. Tudulinnast, tema eluolust, Kuljusest ja suslast : [artikkel]. // 

 Päevaleht (1926) 13. apr., nr. 98, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Tudulinna elanike ja Voldemar Kuljuse suhetest. 

 

577. Konsistoorium protestantismi luurel : õp. [Theodor] Tallmeister koguduse 

 eestseisusega pihil : kiilutagujad Pühavaimu koguduses : [artikkel]. // Vaba Maa 

 (1926) 18. apr., nr. 89, lk. 8. 

 Pühavaimu koguduse õpetaja aruanne konsistooriumile, kus üheks arutlusteemaks 

 on ka Voldemar Kuljuse lubamatu esinemine kontsert-jumalateenistusel 13. märtsil 

 1926.  
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578. Iisaku kogudus oma sõna öelnud. Koguduses valitsegu eduvaim : täielik 

 usaldusavaldus õpetaja [Voldemar] Kuljusele : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 20. 

 apr., nr. 90, lk. 3. 

 Kogudus erakorralisel koosolekul võeti ühehäälselt vastu uus põhikiri, mis näeb 

 ette, et koguduse usuelu juhtimisel on võim rahva enese käes. 

 

579. Kuljus kaebab edasi : [sõnum]. // Kaja (1926) 25. apr., nr. 110, lk. 1. 

 Konsistoorium on loa andnud, et Voldemar Kuljus võib oma vaimulikust seisusest 

 väljaheitmise edasi kaevata. 

 

580. Tudulinnast tuli protestikiri : õpetaja [Voldemar] Kuljus kaebab edasi : [ülevaade]. 

 // Postimees (1926) 25. apr., nr. 110, lk. 1. (Konsistooriumi uudised). 
 

581. Õpetaja Kuljus kaebab edasi : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 25. apr., nr. 95, lk. 

 3.  

 

582. Kuljus kaebab edasi : [sõnum]. // Järva Teataja (1926) 27. apr., nr. 31, lk. 1. 

 Sama nr. 579. 

 

583. Kuljus kaebab edasi : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1926) 27. apr., nr. 31, lk. 1. 

 Sama nr. 579. 

 

584. Kuljus kihutustööd tegema? : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 30. apr., nr. 32, 

 lk. 4. 

 Voldemar Kuljus on erapooletu, kuid kiidab Tööerakonda ja ajalehte Vaba Maa 

 ning loodab neilt toetust. 

 

585. Lunastatud albatrossid : [retsensioon]. // Protestantline Ilm (1926) mai, nr. 5, 79–

 80. 

 Rets. rmt.: Kuljus, Voldemar. Lunastatud albatrossid. Kolm jutlust. Tartu : 

 Odamees, 1925. 

 Vt. nr. 1. 

 

586. Protestantism Narvas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 4. mai, nr. 102, lk. 6. 

 2. mail 1926 kõneles Voldemar Kuljus „Jeesuse sündimisest“. 

 

587. Protestantism Virumaal : rida koosolekuid : Narva suur poolehoid : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1926) 9. mai, nr. 107, lk. 6. 

 Kõnekoosolekutel kõneleb Voldemar Kuljus teemal „Protestantism idees ja elus“. 

 

588. Võitlus vaba usu eest : Th[eodor] Tallmeistri kõne Tartus : protestantliku ühingu 

 osakond asutatud [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 9. mai, nr. 107, lk. 6. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

589. –mth– [tuvastamata autor]. Kuidas tööerakond „tasapisi“ kihutustööd teeb : ketser 

 Kuljus Väike-Maarjas : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1926) 11. mai, nr. 35, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse kõne „Protestantism idees ja elus“ valimiste valguses. 
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590. Ringreis usuvabaduse eest : Th[eodor] Tallmeister kodumaal kõnelemas : haruldane 

 osavõtt : „kirikuõpetaja“, kes räägib tõtt : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 12. mai, 

 nr. 109, lk. 6. 

 Th. Tallmeistri ja Voldemar Kuljuse kõne-ringreisidest, mis olid edukad ning 

 rahvarohked. 

 

591. Tallmeister, Th[eodor]. Protestantlik-evangeelse ilmavaate pooldajad Eestis! : 

 [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 14. mai, nr. 111, lk. 2. 

 Protestantlikust liikumisest Eestis ja ka Voldemar Kuljusest. 

 

592. Tallmeister, Th[eodor]. Protestantlik-evangeelse ilmavaate pooldajad Eestis! : 

 [artikkel]. // Virumaa Teataja (1926) 14. mai, nr. 36, lk. 2.  

 Sama nr. 591. 

 

593. –lu [tuvastamata autor]. Õpetaja [Voldemar] Kuljus abiellub : [sõnum]. // Virumaa 

 Teataja (1926) 14. mai, nr. 36, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse abiellumisest Jenny Kesleriga Jõhvi kihelkonnast Vasavere 

 külast. 

 

594. Vaimuliku suurusejoovastus : [vastukaja]. // Postimees (1926) 16. mai, nr. 130, lk. 

 1.  

 Vastus Theodor Tallmeistri artiklile ajalehes Vaba Maa seoses Voldemar 

 Kuljusega. 

 

595. Õpetaja Kuljus abiellunud : [ülevaade]. // Esmaspäev (1926) 17. mai, nr. 20, lk. 1.  

 Voldemar Kuljuse abiellumisest prl. Jenny Kesleriga. 

 

596. Koolipidu Abjas : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 19. mai, nr. 134, lk. 5. 

 Kõnelevad õp. Voldemar Kuljus ja hr Land Pärnust.  

 

597. Protestantlikud jumalateenistused : Th[eodor] Tallmeister Tartus ja V[oldemar] 

 Kuljus Tallinnas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 10. juuni, nr. 133, lk. 9. 

 Voldemar Kuljus kõneleb 15. juunil 1926 „Kristuse sündimisest apostlikus 

 usutunnistuses“. 

 

598. Suurejooneline kevadpidu Abjas : kõneleb V[oldemar] Kuljus : [ülevaade]. // 

 Sakala (1926) 12. juuni, nr. 70, lk. 2. 

 Abja mõisa pargis kultuurtehnika ühisgümnaasiumi ja ümbruskonna algkoolide ja 

 seltskondlike organisatsioonide korraldatav võimlemis- ja laulupidu 13. juunil 

 1926. 

 

599. Vold[emar] Kuljuse kõne Narvas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 13. juuni, nr. 

 136, lk. 6. 

 Protestantliku Ühingu kõnekoosolekul Ilmarise saalis kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

600. Organiseeritud protestantismi aastapäev : lõhe-jutt põhjendamatu : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1926) 15. juuni, nr. 137, lk. 2. 

 Protestantliku ühingu kõnelejad Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus on üle 

 Eesti leidnud elavat vastukaja. 
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601. Protestantliku Ühingu kõneloosolek [kuulutus]. // Päevaleht (1926) 15. juuni, nr. 

 158, lk. 5. 

 15. juunil 1926 Noorseppade kodus esineb Voldemar Kuljus kõnega „Kristuse 

 sündimine apostlikus usutunnistuses“ ja jutlustab 17. juunil 1926 Püha Vaimu 

 kirikus pidulikul jumalateenistusel. 

 

602. „Protestantlise ühingu“ vabaõhu-jumalateenistus : õp. [Theodor] Tallmeister 

 ajalehe-agendi osas : [artikkel]. // Postimees (1926) 16. juuni, nr. 158, lk. 5.  

 Vastuolud ühingu eestseisja ja Postimehe vahel ; ka Iisaku õpetajast Voldemar 

 Kuljusest. 

 

603. Õp. Voldemar Kuljus : „Poeetiline häälikute sümbolik“ ehk „Häälikute psüühilised 

 mõjutused“ : [kuulutus]. // Päevaleht (1926) 16. juuni, nr. 159, lk.  10. 

 Voldemar Kuljus kõneleb N. M. K. Ü. Tööstuse osakonna kirjandusringis Lutheri 

 rahvamajas 16. juunil 1926. 

 

604. Õp. Voldemar Kuljus : „Poeetiline häälikute sümbolik“ ehk „Häälikute psüühilised 

 mõjutused“ : [kuulutus]. // Vaba Maa (1926) 16. juuni, nr. 138, lk. 10.  

 Sama nr. 603. 

 

605. Protestantlik vabaõhu jumalateenistus Tartus : 12.000 kuulajat : [ülevaade] // Sakala 

 (1926) 17. juuni, nr. 72, lk. 1. 

 Kõneles Theodor Tallmeister ; järgmisele vabaõhu-jumalateenistusele on 

 kõnelema palutud Voldemar Kuljus. 

 

606. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1926) 17. juuni, nr. 160, lk. 6. (Kiriklikud 

 teated). 

 Voldemar Kuljus jutlustab 17. juunil 1926. 

 

607. Protestantliku ühingu aastapäev : lugupidamise avaldused liikumise juhtidele : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 19. juuni, nr. 141, lk.10.  

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

608. Wolberg, J[oosep]. Keskkoolide võrgu koondamisest : [artikkel]. Päevaleht (1926) 

 19. juuni, nr. 162, lk. 7. 

 Mõisahoonetes asuvate maakoolide viletsatest oludest ja sulgemisest ; ka Voldemar 

 Kuljusest, kes esineb ühe Lõuna-Eesti kooli kevadpeol vaimuliku kõnega. 

 

609. Treilmann, D. Võitlus protestantismiga Tudulinnas : 27. juunil astub koguduse 

 täiskogu uuesti kokku : [vastukaja]. // Kaja (1926) 21. juuni, nr. 140, lk. 7. 

 Vastuseks Tudulinna täiskogu koosoleku kajastamise kohta ajalehe Kaja veergudel 

 ; koguduse liikme kiri, mis selgitab enamuse seisukohta ; ka õpetaja Voldemar 

 Kuljusest. 

 

610. Treilmann, D. Võitlus protestantismiga Tudulinnas : 27. juunil astub koguduse 

 täiskogu uuesti kokku : [vastukaja]. // Virumaa Teataja (1926) 22. juuni, nr. 46, lk. 

 4.  

 Sama nr. 609. 
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611. –fs [tuvastamata autor]. Surnuaia püha Iisakus : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1926) 2. juuli, nr. 49, lk. 4. 

 Jutlustas Voldemar Kuljus. 

 

612. „Odamehe“ Laulupeo Album : [tutvustus]. // Postimees (1926) 3. juuli, nr. 175, lk. 

 7. 

 Sisaldab ka Voldemar Kuljuse kirjutise „Neitsimägi“. 

 

613. J. A. [ps. = Jürgenstein, August] Pillutama hakanud : [artikkel]. // Postimees (1926) 

 4. juuli, nr. 176, lk. 5. 

 Tööerakonna tegevusest ja muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

614. „Odamehe“ Laulupeo Album : [tutvustus]. // Postimees (1926) 4. juuli, nr. 176, lk. 

 2.  

 Sama nr. 612. 

 

615. Treilmann, D. Usutülid Tudulinnas : seni tüliküsimus lahendamata : koguduse 

 täiskogu astub paari nädala pärast uuesti kokku : [artikkel]. // Kaja (1926) 6. 

 juuli, nr. 152, lk. 7. 

 Koguduse liikmed jagunevad Voldemar Kuljuse pooldajateks ja vastasteks. 

 

616. Treilmann, D. Usutülid Tudulinnas : seni tüliküsimus lahendamata : koguduse 

 täiskogu astub paari nädala pärast uuesti kokku : [artikkel]. // Virumaa Teataja 

 (1926) 6. juuli, nr. 50, lk. 4.  

 Sama nr. 615. 

 

617. Õp. [Voldemar] Kuljuse kirjutis „Neitsimägi“ Odamehe Laulupeo albumis ühes 

 piltidega : [kuulutus]. // Postimees (1926) 8. juuli, nr. 181, lk. 1. 

 Sisaldab ka Voldemar Kuljuse kirjutise „Neitsimägi“. 

 

618. Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljuse „Neitsimägi“ : [kuulutus]. // Vaba Maa (1926) 

 9. juuli, nr. 158, lk. 6. 

 Kuljuse jutlus ilmus Odamehe Laulupeo albumis. 

 

619. Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljuse „Neitsimägi“ : [kuulutus]. // Vaba Maa (1926) 

 10. juuli, nr. 159, lk. 7.  

 Sama nr. 618.  

 

620. Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljuse „Neitsimägi“ : [kuulutus]. // Postimees (1926) 

 10. juuli, nr. 182, lk. 3.  

 Sama nr. 618.  

 

621. –lu [tuvastamata autor]. Kuidas õpetaja [Voldemar] Kuljus leerilapsi talutab ning 

 rahvas selle all kannatab : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1926) 13. juuli, nr. 52, lk. 

 4. 

 Rahulolematusest Voldemar Kuljusega. 
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622. Jõukatsumine Tudulinnas : kolm pastorit korraga kohal : Tudulinna – 

 üksikkoguduseks : [artikkel]. // Vaba Maa (1926) 22. juuli, nr. 169, lk. 3. 

 Võitlus vabameelsema voolu ja vanameelsete vahel ; muuhulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

623. A. P. [ps. = Ambur, Paul]. Usupäev Tudulinnas : kohal kolm vaimulikku : 

 tormirikas koguduse koosolek : vabameelne põhikiri vastu võetud : [artikkel]. // 

 Päevaleht (1926) 23. juuli, nr. 196, lk. 6. 

 Tudulinna usuelust, seal toimunud koguduse koosolekust, kus häälteenamusega 

 võetakse vastu vabameelne põhikiri, et kogudus registreerida üksikkogudusena ; 

 kohal viibis ka õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

624. Treilmann, D. Vaba Maa toimetusele : [vastukaja]. // Vaba Maa  (1926) 23. juuli, 

 nr. 170, lk. 7. 

 Vastuseks artiklile „Jõukatsumine Tudulinnas“ ajalehes Vaba Maa nr. 169/1926 ; 

 vt. nr. 622. 

 

625. Õp. Kuljus Narvas ja Merikülas : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 30. juuli, nr. 176, 

 lk. 3. 

 Voldemar Kuljuse esinemine ja kõne „Jumal-Isa“ apostliku usutunnistuse 

 analüüsiga. 

 

626. Voldemar Kuljuse kõneõhtu : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 4. aug., nr. 180, lk. 7. 

 Kõnekoosolekul Tallinnas Harjumäe saalis esineb Voldemar Kuljus. 

 

627. Tartu : [teade]. // Postimees (1926) 6. aug., nr. 210, lk. 4. (Kiriklikud teated). 

 8. augustil 1926 peab Tamme väljal protestantliku jumalateenistuse Voldemar 

 Kuljus. 

 

628. Vold[emar] Kuljus – igavesest elust : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 6. aug., nr. 182, 

 lk. 7. 

 Kõnekoosolekul Tallinnas Harjumäe saalis esineb Voldemar Kuljus. 

 

629. MH [tuvastamata autor]. Protestantism Narvas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 8. 

 aug., nr. 184, lk. 5. 

 Jutlustas protestantlik õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

630. Vaimulik peopäev Varesmetsas : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1926) 8. 

 aug., nr. 66, lk. 1. 

 Vabaõhu-jumalateenistusel peab vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

631. Voldemar Kuljuse kõne : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 8. aug., nr. 212, lk. 5. 

 Voldemar Kuljus kõneles huvitavalt ja elavalt teemal „Igavesest elust“. 

 

632. V[oldemar] Kuljuse kõne Tallinnas : [sõnum]. // Sakala (1926) 10. aug., nr. 95, lk. 

 1. 

 Voldemar Kuljus esines Harjuvärava mäel kõnega „Igavene elu“. 
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633. Kuljus tuleb Viljandisse : kolmapäeva õhtul kell 6 „Ugalas“ V[oldemar] Kuljuse 

 kõne : [ülevaade]. // Sakala (1926) 10. aug., nr. 95, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus kõneleb teemal „Kristuse imeteod“. 

 

634. Prot[estantlik] vabaõhu jumalateenistus Tartus : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 10. 

 aug., nr. 185, lk. 6. 

 8. augustil 1926 oli jutlustama kutsutud Voldemar Kuljus. 

 

635. Jumalateenistus Harjuvärava mäel : [kuulutus]. // Päevaleht (1926) 11. aug., nr. 216, 

 lk. 4. 

 12. augustil 1926 jutlustavad Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus. 

 

636. Protestantlik jumalateenistus Harjumäel : [kuulutus]. // Vaba Maa (1926) 11. aug., 

 nr. 186, lk. 7. 

 Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus jutlustavad 12. augustil 1926 Harjumäel 

 vabas looduses. 

 

637. –r–e [tuvastamata autor]. Surnuaiapüha septembrikuul : [ülevaade]. // Kaja (1926) 

 13. aug., nr. 185, lk. 7.  

 Illuka kogudus ei nõustu Voldemar Kuljuse poolt väljapakutud surnuaiapüha 

 läbiviimise ajaga. 

 

638. Kristuse imeteod protestantismi valgusel : Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljuse kõne 

 kokkuvõte : [ülevaade]. // Sakala (1926) 14. aug., nr. 97, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse kõne „Kristuse imeteod“ Protestantliku Ühingu Viljandi 

 osakonna poolt korraldatud kõnekoosolekul Ugala saalis. 

 

639. Protestantline Ühing : [ülevaade]. // Päevaleht (1926) 14. aug., nr. 218, lk. 7. 

 (Tallinna teated). 

 Ühingu tegevusest ja ka Voldemar Kuljusest. 

 

640. Tiibuse Jaak [ps. = Kitzberg, August]. Kel kõrvad on, see kuulgu… : [veste]. // 

 Päevaleht (1926) 24. aug., nr. 228, lk. 6 : ill. 

 Autor pöördub riigivanema, ministrite, riigikogu liikmete ja usutegelaste Theodor 

 Tallmeistri ja Voldemar Kuljuse poole seoses kuritegevusega Eestis viimastel 

 aastatel. 

 

641. Protestantliku Ühingu tegevusest : [ülevaade]. // Sakala (1926) 14. sept., nr. 110, 

 lk. 3. 

 Viljandi Protestantlikust Ühingust ja Voldemar Kuljuse esinemisest Viljandis. 

 

642. Pastorid leivakannika pärast kiskumas : [ülevaade]. // Edasi (1926) 24. sept., nr. 

 132, lk. 4. 

 Vastandatakse pastoreid Tallmeistrit ja Kuljust teistele vaimulikele. 

 

643. Kui teised peavad Mihklipäeva, siis Iisaku kogudus Nelipühi : [artikkel]. // Virumaa 

 Teataja (1926) 25. sept., nr. 73, lk. 4. (Virumaalt). 

 Voldemar Kuljus kasutab teenistustel omapäraseid võtteid, mis koguduse liikmeis 

 meelepaha tekitavad. 
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644. Kuljus tuleb : jutlustab kolmapäeval „Koidus“ : [teade]. // Sakala (1926) 25. sept., 

 nr 117, lk. 5. 

 Voldemar Kuljus kõneleb teemal „Igavene elu“. 

 

645. Iisaku õpetaja Voldemar Kuljus : jutlustab homme, kolmapäeval 29. skp. „Koidus“ 

 : [sõnum]. // Sakala (1926) 28. sept., nr. 118, lk. 2 : fot. 

 Fotol Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

646. Jumalateenistus Viljandis Koidu saalis : [kuulutus]. // Sakala (1926) 28. sept., nr. 

 118, lk. 4. 

 29. septembril 1926 teenistusel esineb Voldemar Kuljus kõnega „Igavene elu“. 

 

647. Protestandid Saaremaal : Püha kirikunõukogu praosti hoiatusest hoolimata kiriku 

 lubanud : ennenägematu rahvatung Pühas ja Kuressaares : [artikkel]. // Vaba Maa 

 (1926) 29. sept., nr. 128, lk. 6.  

 Voldemar Kuljus ja Theodor Tallmeister Saaremaal jutlustamas. 

 

648. Jumalateenistus „Koidus“ : V[oldemar] Kuljuse kõne „Igavene elu“ : [ülevaade]. 

 // Sakala (1926) 30. sept., nr. 119, lk. 1. 

 Voldemar Kuljus Viljandis. 

 

649. Kooliõpetajaid tahetakse Kuljuse võrku meelitada : [ülevaade]. // Postimees (1926) 

 30. sept., nr. 265, lk. 3. 

 Voldemar Kuljuse protestantlikust tegevusest. 

 

650. Voldemar Kuljuse kõne : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 30. sept., nr. 229, lk. 9. 

 Pühavaimu kirikus vaimulik koosviibimine, kus Voldemar Kuljus kõneleb Jumalast. 

 

651. Vold[emar] Kuljus – jumal isast : tungil täidetud kirikus : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1926) 3. okt., nr. 232, lk. 10. 

 Tallinna Pühavaimu kirikus Voldemar Kuljuse kõne inimese ja jumala ning usu ja 

 teaduse vahekorrast . 

 

652. Kui kogudus kirikumaksu ei taha tasuda : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1926) 16. 

 okt., nr. 79, lk. 3. (Virumaalt). 

 Voldemar Kuljuse abinõud aastamaksude tasumiseks. 

 

653. „Kirikuvande“ all : [ülevaade]. // Vaba Maa (1926) 26. okt., nr. 251, lk. 3. 

 Konsistooriumi kirjalikust teadaandest Voldemar Kuljuse vaimulikust seisusest 

 väljaarvamise kohta. 

 

654. [Voldemar] Kuljus ja „protesteerimata“ kirikuõpetajad : oled meid paljustanud, 

 anna nüüd oma ametikuub ka siia! : [sõnum]. // Vaba Maa (1926) 28. okt., nr. 253, 

 lk. 1. 

 Karikatuuril kujutatud Voldemar Kuljust. 

 

655. Lutheriusu vaimulikud hakkavad registreerimis-ametnikkudeks : [ülevaade]. // 

 Kaja (1926) 29. okt., nr. 251, lk. 4. (Uudiseid kiriku alalt). 

 Teiste hulgas ka õpetaja Voldemar Kuljus. 
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656. Vaimulikust seisusest välja : konsistooriumi otsus Voldemar Kuljuse kohta : 

 [ülevaade]. // Postimees (1926) 29. okt., nr. 294, lk. 5. 

 

657. Konsistoorium ei jäta Kuljust rahule : [ülevaade]. // Sakala (1926) 30. okt., nr. 132, 

 lk.1. 

 Konsistoorium ei lepi, et Iisaku kogudus registreeris end lahusseisvaks koguduseks, 

 muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

658. „Protestantline Ilm“ nr. 10 – oktoober : [tutvustus]. // Vaba Maa (1926) 31. okt., nr. 

 256, lk. 8. 

 Ajakirjanumbri sisust, kus üheks autoriks on ka Voldemar Kuljus. 

 

659. Bilote [tuvastamata autor]. Mehed kiriku ukse taga : „üksikute pimeduses poiste“ 

 järeltulijad : [artikkel]. // Päevaleht (1926) 4. nov., nr. 300, lk. 5. 

 Kriitika Viljandi ühes maakirikus toimunud tasulise laululehega kontserdist, kuhu 

 kõik soovijad sisse ei saanud ; mainitud ka Voldemar Kuljust. 

 

660. V[oldemar] Kuljuse vaimulikust seisusest väljaheitmise seadus jõusse astunud : 

 [ülevaade]. // Eesti Kirik (1926) 4. nov., nr. 44, lk. 4. 

 

661. Keskaja kombed Eesti kirikus : Saaremaal Püha kogudus kirikuvande alla pandud : 

 [artikkel]. // Sakala (1926) 9. nov., nr. 136, lk. 1. 

 Vanameelne õpetajaskond taunimas Voldemar Kuljuse ja Theodor Tallmeistri 

 jumalateenistust. 

 

662. –we [tuvastamata autor]. Kirik uuel alusel : [artikkel]. // Postimees (1926) 24. nov., 

 nr. 320, lk. 8.  

 Otsitakse kokkuleppeid vabas rahvakirikus usudogmaatilistel ja 

 organisatsioonilistel alustel ; ka õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

663. Kirjasaatja [tuvastamata autor]. „Roojastatud“ Püha kogudus oma õpetaja Pundti 

 vastu : vandeähvardustele vastatakse ametist vabastamisega : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1926) 30. nov., nr. 281, lk. 3. (Päevauudised). 

 Kirikutüli seoses „ketseri“ Voldemar Kuljuse ja Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja 

 Theodor Tallmeistri kõnelemisega Saaremaal Püha kirikus. 

 

664. Pundt, G[ustav]. „Roojastatud“ Püha kirik : ketserijaht Saaremaal : [artikkel]. // 

 Vaba Maa (1926) 26. nov., nr. 278, lk. 6. 

 Pastor Gustav Pundti kiri oma kogudusele seoses õpetajate Theodor Tallmeistri ja 

 Voldemar Kuljuse kirikusse kõnelema lubamisega. 

 

665. Tüli protestantismi pärast : [Voldemar] Kuljus ja [Theodor] Tallmeister saarlaste 

 juures suures lugupidamises : [ülevaade]. // Sakala (1926) 30. nov., nr. 145, lk. 1. 

 Protestantide jutlustamine Saaremaal Püha kirikus tekitas konflikti kirikunõukogu 

 ja sealse hingekarjase vahel. 

 

666. Veerand versta taha näeb, kuid nina ette ei näe : [artikkel]. // Virumaa Teataja 

 (1926) 8. dets., nr. 94, lk. 4.  

 Iisaku koguduse rahulolematusest, et Voldemar Kuljus surnutepühal mälestas 

 ainult Iisaku suurmehi, mitte kõiki Vabadussõjas langenud iisakulasi. 

http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s986264&nid=46971
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19261208.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------


125 

 

 

1927 

 

667. Kogudusekoda Illukale : rahvakoosolek Kuremäe pritsimajas : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1927) 6. jaan., nr. 4, lk. 8. 

 Mõttevahetuses pühakoja ehitamise asjus ; jumalateenistuse pidas ja 

 mõttevahetuses osales Voldemar Kuljus. 

 

668. Aasta protestantlikku tööd : Protestantliku Ühingu Narva osakonna aastapäev : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 11. jaan., nr. 8, lk. 6. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

669. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 12. jaan., nr. 11, lk. 6. (Kiriklik 

 teade). 

 13. jaanuaril 1927 jumalateenistusel kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

670. Õp. Th[eodor] Tallmeistri vastus Konsistooriumi süüdistusele : [vastukaja]. // Vaba 

 Maa (1927) 12. jaan., nr. 9, lk. 6. 

 Vastuseks ajalehtedes Päevaleht ja Eesti Kirik ilmunud kirjutistele Voldemar 

 Kuljusele konsistooriumi poolt esitatud süüdistuse asjus.  

 

671. Protest. ühingu jumalateenistus : [kuulutus]. // Päevaleht (1927) 13. jaan., nr. 12, 

 lk. 2. 

 13. jaanuaril 1927 jutlustab Voldemar Kuljus Pühavaimu kirikus. 

 

672. Protestantline jumalateenistus : Voldemar Kuljus jutlustab : [sõnum]. // Vaba Maa 

 (1927) 13. jaan., nr. 10, lk. 9. 

 13. jaanuaril 1927 Pühavaimu kirikus jumalateenistus Voldemar Kuljuse kõnega. 

 

673. Tallinna Püha Vaimu kogudus 50-aastane : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1927) 20. 

 jaan., nr. 3, lk. 3. 

 Koguduse ajaloost ja ka abiõpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

674. Erapooletu muljeid protestantidest : [veste]. // Eesti Kirik (1927) 3. veebr., nr. 5, lk. 

 3-4.  

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

675. Aunver, J[akob]. Raskusi koguduste elus ja töös : usuteadlaste jaanuari konverentsil 

 1927 peetud kõne : 3. järg : [artikkel]. // Eesti Kirik (1927) 10. veebr., nr. 6, lk. 42-

 46. 

 Muu hulgas ka protestantlikust liikumisest ja Voldemar Kuljusest. 

 

676. Miks õp. Kuljus vabaduse päeval jumalateenistust ei pea? : rahvas ei olevat veel 

 selle pühaga harjunud : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1927) 23. veebr., nr. 15, lk. 

 4. 

 Rahulolumatus Voldemar Kuljusele seisukohaga antud küsimuses. 

 

677. Külarahvas hakkab vabaduspüha pidamisega juba harjuma : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1927) 2. märts, nr. 17, lk. 4. 

 Kahjuks jättis Voldemar Kuljus Vabaduspäeval jumalateenistuse pidamata. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270106.1.8&srpos=348&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270106.1.8&srpos=348&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270111.1.6&srpos=346&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19270112.2.33.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270112.1.6&srpos=344&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270112.1.6&srpos=344&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19270113.2.10.1&srpos=342&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270113.1.9&srpos=343&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19270120.2.7&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19270203.2.6&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirikeelk19270210.2.4&srpos=330&e=------192-et-25--326-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19270223.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19270302.1.4&srpos=85&e=-------et-25--76-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19270302.1.4&srpos=85&e=-------et-25--76-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22+---------


126 

 

 

678. Iisaku koguduse aastakoosolek : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1927) 9. märts, nr. 

 19, lk. 4. 

 Koosoleku juhatajaks õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

679. Kontsert-jumalateenistus : [kuulutus]. // Sakala (1927) 12. märts, nr. 30, lk. 6. 

 15. märtsil 1927 Ugala teatris jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

680. Kontsert-jumalateenistus : [kuulutus]. // Sakala (1927) 15. märts, nr. 31, lk. 4. 

 Sama nr. 679. 

 

681. V[oldemar] Kuljus jutlustab : teisipäeva õhtul kontsert-jumalateenistus „Ugalas“ : 

 [ülevaade]. // Sakala (1927) 15. märts, nr. 31, lk. 3. 

 Protestantliku Ühingu Viljandi osakonna korraldusel jutlustab 15. märtsil 1927 

 Voldemar Kuljus. 

 

682. Õp. Kuljus „Ugalas“ : kontsert-jumalateenistus : [ülevaade]. // Sakala (1927) 17. 

 märts, nr. 32, lk. 3. 

 Jumalateenistus teemal „Lunastuse mõttest“. 

 

683. Suur vaimulik kõnekoosolek : Vold[emar] Kuljust kuulasid jälle tuhanded : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 18. märts, nr. 65, lk. 9. 

 Voldemar Kuljus kõneles Tallinna Pühavaimu kirikus teemal „Kristus kohtu all“. 

 

684. Tallmeister, Th[eodor]. Kirik ja maavalimised : on need õiged 

 „inimesearmastajad“? : [artikkel]. // Vaba Maa (1927) 19. märts, nr. 66, lk. 2. 

 Muu hulgas ka noorest andekast õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

685. Ilmusid trükist : [kuulutus]. // Vaba Maa (1927) 26. märts, nr. 72, lk. 10. 

 Teiste hulgas ilmusid ka Voldemar Kuljuse „Lunastatud albatrossid“ ja 

 „Juudasuudlus“; vt. nr. 1 ja 2. 

 

686. Äsjailmunud raamatud : [kuulutus]. // Postimees (1927) 30. märts, nr. 88, lk. 1. 

 Ilmunud ka Voldemar Kuljuse jutluseraamat „Juudasuudlus“; vt. nr. 2. 

 

687. Ilmusid trükist : [kuulutus]. // Vaba Maa (1927) 31. märts, nr. 76, lk. 8. 

 Sama nr. 685. 

 

688. x+y [tuvastamata autor]. Leopold Raudkepp : [artikkel]. // Eesti Kirik (1927) 31. 

 märts, nr. 13, lk. 101. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljuse kriitikast Leopold Raudkepi väljaantud raamatu 

 „Vaimulikud laulud“ aadressil väljaandes Protestantline Ilm 1 / 1924 ; vt. nr. 15. 

 

689. Äsjailmunud raamatud : [kuulutus]. // Postimees (1927) 2. apr., nr. 91, lk. 1 

 Sama nr. 686. 

 

690. Lihavõtte „Ronk“ ilmub : [kuulutus]. // Esmaspäev (1927) 11. apr., nr. 15, lk. 1. 

 Sisaldab vaimulike arvamusi tänapäeva tantsude ja moe kohta ; küsitletud ka 

 Voldemar Kuljust. 
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http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19270331.1.8&srpos=312&e=------192-et-25--301-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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691. Lihavõtte „Ronk“ ilmub : [kuulutus]. // Vaba Maa (1927) 13. apr., nr. 87, lk. 8. 

 Sama nr. 690. 

 

692. Eesti kirikujuhid tantsust ja moest : otsustav on inimese hingelaad ja otstarve : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 16. apr., nr. 90, lk. 6. 

 Perekonnalehe „Ronk“ korraldatud ankeedist ja vastustest sellele ; ka Voldemar 

 Kuljuse seisukohast antud teemal. 

 

693. Lihavõtte „Ronk“ ilmub : [kuulutus]. // Vaba Maa (1927) 16. apr., nr. 90, lk. 3. 

 Sama nr. 690. 

 

694. Tallmeister, Theodor. Jeeriku roos : [jutlus]. // Sakala (1927) 16. apr., nr. 45, lk. 1. 

 Ülestõusmispüha jutlus ; mainitud ka Voldemar Kuljust. 

 

695. Värske „Ronk“ müügil : [kuulutus]. // Esmaspäev (1927) 19. apr., nr. 16, lk. 1. 

 Vaimulike arvamusi tänapäeva tantsude ja moe kohta ; küsitletud ka Voldemar 

 Kuljust. 

 

696. Palvekoda – kirik Illukale : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1927) 23. apr., nr. 31, 

 lk. 1. (Virumaalt). 

 Muuhulgas ka Voldemar Kuljuse lubadusest toetada kiriku ehitamist ühe vaimuliku 

 kontserdi sissetulekuga. 

 

697. Õp. Vold[emar] Kuljus jutlustab : [sõnum]. // Vaba Maa (1927) 4. mai, nr. 103, lk. 

 8.  

 Pühavaimu kirikusse on palutud jutlustama Voldemar Kuljus. 

 

698. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 4. mai, nr. 120, lk. 10. (Kiriklik 

 teade). 

 Kevadejumalateenistusel 7. mail 1927 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

699. Protestantliku ühingu Narva osakond : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 10. mai, nr. 

 108, lk. 6. 

 Tegevusaastast ja kõnelejatest Voldemar Kuljusest ja Theodor Tallmeistrist. 

 

700. Rahamägi, H[ugo] B[ernhard]. Õienduseks ja seletuseks : [sõnum]. // Eesti Kirik 

 (1927) 26. mai, nr. 21, lk. 8. 

 Voldemar Kuljuse seletus Hugo Bernhard Rahamäele seoses honoraridega. 

 

701. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1927) 10. juuni, nr. 133, lk. 5. (Tallinnast). 

 17. juunil 1927 Protestantliku ühingu 2. aastapäeval jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

702. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 10. juuni, nr. 154, lk. 8. 

 Sama nr. 701. 

 

703. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 11. juuni, nr. 155, lk. 11.  

 Sama nr. 701. 
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704. „Päevalehe“ protsessid riigikohtus : Kuljus ja Reesen asjasse segatud : [ülevaade]. 

 // Postimees (1927) 12. juuni, nr. 155, lk. 1. 

 Seoses Voldemar Kuljuse artikliga „Konsistooriumi kohus õpetaja Kuljuse üle ja 

 uus kirikuseadus“ ajalehes ; arvustatud konsistooriumi liikmed protsessivad.  

 

705. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 12. juuni, nr. 156, lk. 9. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Sama nr. 701. 

 

706. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 17. juuni, nr. 161, lk. 8. (Kiriklikke 

 teateid).  

 Sama nr. 701. 

 

707. Eesti Evangeeliumi Luteri usu kiriku Konsistooriumi otsus Iisaku koguduse kirikust 

 (liidust) välja heitmise asjus : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1927) 14. juuni, nr. 24/25, 

 lk. 14.  

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

708. Rbn [ps. = Rebane, Hans]. Meie kirik ja uuemad „usukannatajad“ Konsistooriumi 

 otsus Tallmeistri asjus : meie protestantism ja tema juhid : [artikkel]. // Päevaleht 

 (1927) 14. juuni, nr. 158, lk. 2. 

 Selgitatakse sisemisi probleeme kirikuelus seoses võitlusega kahe voolu vahel ; 

 teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

709. Tulihänd [ps. = Visnapuu, Hendrik]. Usk orjale ja kirik isandale : [luuletus]. // Vaba 

 Maa (1927) 15. juuni, nr. 137, lk. 8. 

 Nimetatakse ka Voldemar Kuljust. 

 

710. Kaheksas kirikupäev : Toomkiriku „röövimisest“ : sakslaste lahkumine 

 kirikupäevalt : konsistoorium piinlikus seisukorras : kas maksate või mitte? : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 16. juuni, nr. 138, lk. 6. 

 Piiskopi aruanne kirikupäeval ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

711. Sakslased lahkusid kirikupäevalt : protesteerisid Toomkiriku pärast : kirikupäev 

 avaldas konsistooriumile usaldust : sekeldused Pühavaimu kiriku esitajatega : 

 sisemisjoni töö arutusel : koguduste pank loodab Ameerikast laenu saada : 

 [ülevaade]. // Kaja (1927) 16. juuni, nr. 136, lk. 4. 

 Eesti kiriklikust elust ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

712. Kaheksas kirikupäev : Pühavaimu kogudusele patust pööramiseks aega : Iisaku 

 kogudust ei saadud veel liidust välja : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 17. juuni, nr. 

 139, lk. 6. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

713. Kaks kangekaelset kogudust : Iisaku kogudusele üks aasta patust pööramiseks : 

 Pühavaimu kogudusele pikendati hääleõigust ühe kuu võrra : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1927) 17. juuni, nr. 161, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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714. Tallmeister, Theodor. Mõned märkused minu „väljaheitmise“ puhul : [vastukaja]. 

 // Päevaleht (1927) 17. juuni, nr. 161, lk. 2. 

 Vastuseks Päevalehe 1927 nr. 158 Theodor Tallmeistri vaimulikust seisusest 

 väljaheitmisest ; muuhulgas ka Voldemar Kuljuses ; vt. nr. 708. 

 

715. Tudulinnas uus ev.-luteriusu kogudus asutatud : poolehoid suur : [artikkel]. // 

 Postimees (1927) 17. juuni, nr. 160, lk. 3.  

 Üks osa Tudulinna kogudusest pöördub ära protestantlikust õpetaja Kuljusest ja 

 asutab omaette koguduse. 

 

716. Tudulinnas uus ev.-luteriusu kogudus asutatud : poolehoid suur : [artikkel]. // Kaja 

 (1927) 17. juuni, nr. 137, lk. 6.  

 Sama nr. 715. 

 

717. Tudulinnas uus ev.-luteriusu kogudus asutatud : poolehoid suur : [artikkel]. // Järva 

 Teataja (1927) 18. juuni, nr. 46, lk. 2. 

 Sama nr. 715. 

 

718. 8. kirikupäev : pidulik jumalateenistus piiskopi kirikus : protesteerisid Toomkiriku 

 pärast : kirikupäev avaldas konsistooriumile usaldust : sekeldused Pühavaimu 

 kiriku esitajatega : [ülevaade]. / Virumaa Teataja (1927) 18. juuni, nr. 46, lk. 2. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

719. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 18. juuni, nr. 162, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 701. 

 

720. Õpetaja Tallmeister kaebab vaimulikule ülemkohtule : Pühavaimu koguduse 

 kategooriline otsus : raadio Pühavaimu kirikusse : [ülevaade]. // Päevaleht (1927) 

 18. juuni, nr. 162, lk. 3. 

 Pühavaimu koguduse nõukogu koosolekust ; muu hulgas mainitud ka Voldemar 

 Kuljuse esinemist kirikus. 

 

721. Lootus õnnistuse peale : õpetaja V[oldemar] Kuljuse kõne Protestantliku Ühingu 

 aastapäeval „Eesti kirik – ujuv puusärk ja elav surnukeha : [artikkel]. // Vaba Maa 

 (1927) 19. juuni, nr. 141, lk. 5. 

 Voldemar Kuljuse ettekandest. 

 

722. Kuremäe kirik tekkimas : milliseks kujuneb noore koguduse sisemine elu? : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 29. juuni, nr. 149, lk. 8. 

 Jutuajamine Voldemar Kuljusega seoses Kuremäele kiriku ehitamisega. 

 

723. Reiman, I[lmar]. Voldemar Kuljus. Juudasuudlus : [retsensioon]. // Eesti Kirjandus 

 (1927) nr. 7, lk. 395-398.  

 Rets. rmt.: Juudasuudlus : kaheksa jutlust. [Tartu] : Odamees/Carl Sarap, 1926. 

 Vt. nr. 2. 
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724. Th[eodor] Tallmeister ja Vold[emar] Kuljus Harjumäel jutlustamas : [ülevaade].  // 

 Vaba Maa (1927) 21. juuli, nr. 168, lk. 7. 

 Vabaõhu-jumalateenistusest 21. juulil 1927, kus teenivad konsistooriumi 

 „ketserid“ Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus. 

 

725. Protestantide mäejutlus ja „Edu“ kontsert : ägedad vaidlused taevalistest asjust : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1927) 23. juuli, nr. 197, lk. 6. (Tallinna teated). 

 Vabaõhu-jumalateenistusel Tallinnas Harjumäel jutlustasid protestantide juhid 

 Tallmeister ja Kuljus. 

 

726. Täiuslikkuse ja igaviku suunas : vabaõhu protestantlik jumalateenistus Harjumäel : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 23. juuli, nr. 170, lk. 9. 

 Jutlustavad protestantismi eestvõitlejad Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus. 

 

727. Vold[emar] Kuljuse jutlus Koplis : täna õhtul kl. 7 end. Söögisaalis : [sõnum]. // 

 Vaba Maa (1927) 23. juuli, nr. 170, lk. 8. 

 23. juulil 1927 jutlustab ja peab palveteenistust Voldemar Kuljus. 

 

728. Kopli suurkoosolek : Vold[emar] Kuljuse jutlusel : [sõnum]. // Vaba Maa (1927) 

 26. juuli, nr. 172, lk. 4. 

 Liturgia pidas Theodor Tallmeister, jutlustas Voldemar Kuljus. 

 

729. Punased pastorid : „klassivõitlus on tänapäeva jumalasõna“ : [artikkel]. // Sakala 

 (1927) 30. juuli, nr. 89, lk. 2. 

 Kölni pastor Fritzet ja Hamburgi vaimulikku Heimanni võrreldakse Tallmeistri ja 

 Kuljusega. 

 

730. Vabaõhu-jumalateenistus Viljandi lossimägedes : [kuulutus]. // Sakala (1927) 2. 

 aug, nr. 90, lk. 4. 

 3. augustil 1937 jutlustab Voldemar Kuljus Kaevumäel ja peab kõne „Issanda isik“ 

 teatris Ugala. 

 

731. Voldemar Kuljus jutlustab täna : [sõnum]. // Vaba Maa (1927) 2. aug, nr. 178, lk. 

 7. (Tallinnast). 

 2. augustil 1927 Pühavaimu kirikus. 

 

732. Õpetaja Kuljus Viljandis : Kolmapäeval jutlus Kaevumäel ja kõne „Ugala“ saalis : 

 [sõnum]. // Sakala (1927) 2. aug., nr. 90, lk. 3. 

 

733. Vabaõhu-jumalateenistus : [kuulutus]. // Sakala (1927) 2. aug., nr. 90, lk. 4. 

 3. augustil 1927 jutlustab Voldemar Kuljus lossimägedes Kaevumäel ja esineb 

 õhtul Ugala saalis kõnega „Issanda isik“. 

 

734. Fra Diavolo [tuvastamata autor]. Väike-Maarja : supelmure : meeste jonn : Viiu : 

 elekter : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 3. aug., nr. 179, lk. 6. 

 Väike-Maarja elust-olust ; kohalikust pastorist, kes igal jutlusel Tallmeistrit ja 

 Kuljust sarjab.  
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735. Voldemar Kuljuse kõneõhtu : [sõnum]. // Vaba Maa (1927) 4. aug, nr. 180, lk. 7. 

 Protestantliku ühingu korraldusel 6. aug. 1927 Harjumäe saalis kõneleb avalikul 

 koosolekul Voldemar Kuljus. 

 

736. Õpetaja V[oldemar] Kuljus Viljandis : jutlus mägedes ja kõne „Ugalas“ : kuulajaid 

 väga rohkesti : [ülevaade]. // Sakala (1927) 6. aug., nr. 92, lk. 2. 

 Voldemar Kuljuse peetud kõne „Issanda isik“ Ugala saalis ja Lossimägedes. 

 

737. Õp. Kuljus Pühavaimu kirikus : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 7. aug, nr. 183, lk. 

 7. 

 Voldemar Kuljuse jutlustest Tallinnas, Viljandis ja Pärnus. 

 

738. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 11. aug., nr. 216, lk. 7. 

 (Perekondlikud teated). 

 Ristitud ka Voldemar Kuljuse tütar Judith. 

 

739. Kangro-Pool, Rasmus. Teatrite hooaeg algab : [artikkel]. // Postimees (1927) 3. 

 sept., nr. 238, lk. 14. 

 Teatrile publiku tagamisest ; võrdlus Voldemar Kuljuse ja Theodor Tallmeistri 

 populaarsusega. 

 

740. Kuljus ei tõmba enam : [sõnum]. // Postimees (1927) 6. sept., nr. 241, lk. 1.  

 Vähesest huvist Voldemar Kuljuse jumalateenistuse vastu Narvas. 

 

741. Protestantlik jumalateenistus Narvas : [sõnum]. // Kaja (1927) 6. sept., nr. 206, lk. 

 6.  

 Vaimustus uue voolu vastu on vaibunud ; ka Voldemar Kuljusest. 

 

742. Luteriusu kirik laguneb : Kuresaare õpetaja asutab vabakiriku koguduse : 

 [ülevaade]. // Sakala (1927) 10. sept., nr. 107, lk. 3. 

 Luteriusu kirikus kolm voolu ; protestante juhivad Theodor Tallmeister ja 

 Voldemar Kuljus. 

 

743. Kirikukorraldus : põhjused, mis lõhuvad ühist rahvakirikut : arvamisavaldused sel 

 puhul : [ülevaade]. // Postimees (1927) 23. sept., nr. 258, lk. 4. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

744. Pastorid leivakannika pärast kiskumas : [artikkel]. // Edasi (1927) 24. sept., nr. 132, 

 lk. 4. 

 Vanameelsete ja uuenduslike pastorite vastasseis ; teiste hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

745. Linde, B[ernhard]. Voldemar Kuljus, Juuda suudlus : [tutvustus]. // Sõdur (1927) 

 1. okt., nr. 39, lk. 954. 

 Eesti kirjanduse bibliograafilises ülevaates. 

 

746. Erapooletu [tuvastamata autor]. Märkusi meie protestantidest : [artikkel]. // Eesti 

 Kirik (1927) 6. okt., nr. 40, lk. 6–7. 

 Protestantlike jumalateenistuste edu põhjustest ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 
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747. Tudulinna koguduse liige [tuvastamata autor]. Tudulinna kogudused : [vastukaja]. 

 // Vaba Maa (1927) 7. okt., nr. 235, lk. 8. 

 Vastuseks Voldemar Kuljuse artiklile „Tudulinna kogudused“ ajalehes Vaba Maa 

 nr. 230/1927 ; vt.nr. 37. 

 

748. V[oldemar] Kuljuse vaimulikust seisusest väljaheitmine seadus jõusse astunud : 

 [ülevaade]. // Eesti Kirik (1927) 4. nov., nr. 44, lk. 4. 

 

749. E. K. [tuvastamata autor]. Iisaku Ühispank uues majas : pidulik õnnistamine : 

 [ülevaade]. // Ühistegelised Uudised (1927) 5. nov., nr. 44, lk. 1. 

 Vaimulikul aktusel kõneles õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

750. Kuremäe ap.-õigeusu klooster : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1927) 16. nov., nr. 

 89, lk. 1. 

 Illukale kiriku ehitamisest ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

751. Usulised voolud Eestis : protestandid, konsistoorium ja konservatiivne vool : 

 selgituskoosolek Tartus : [ülevaade]. // Postimees (1927) 18. nov., nr. 314, lk. 7. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

752. Pühapäevakoolid leeriminejatele Iisakus : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1927) 19. 

 nov., nr. 90, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus on ellu kutsunud pühapäevakooli leeriminejatele. 

 

753. Protestantlik kogudus Narvas sai ruumid : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 20. nov., 

 nr. 273, lk. 6. 

 Jumalateenistusi hakkavad pidama õpetajad Tallmeister, Kuljus ja Kimmel. 

 

754. Rahamägi, H[ugo] B[ernhard]. Toimetusele saadetud kiri : [vastukaja]. // Eesti 

 Kirik (1927) 24. nov., nr. 47, lk. 8. 

 Vastuseks Theodor Tallmeistri brošüüris „Võitlus edumeelsuse ja tagurluse vahel 

 Eesti kirikus“ lk. 62 ; valeteadete kummutamine Voldemar Kuljuse asjus. 

 

755. Usulised voolud Eestis I : [artikkel]. // Sakala (1927) 26. nov., nr. 141, lk. 4.  

 Uuspibilitsistilisest positiivsest voolust ja selle esindajatest Theodor Tallmeistrist 

 ja Voldemar Kuljusest. 

 

756. Usulised voolud Eestis II : [artikkel]. // Sakala (1927) 29. nov., nr. 142, lk. 2. 

 Vaidluskoosolekust usuliste voolude üle ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

757. Üheski raamatukogus ei tohiks puududa : [kuulutus]. // Odamees ; Jõulud 1927 / 

 Uus-aasta 1928 (1927) detsember, lk. 18. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse raamat „Juudasuudlus. Jutlused“. 

 

758. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 9. dets., nr. 336, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 13. detsembril 1927 Loomakaitse Seltsi korraldatud jumalateenistusel jutlustab 

 Voldemar Kuljus.  
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759. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1927) 10. dets., nr. 337, lk. 9.  

 Sama nr. 758. 

 

760. Kirik loomakaitse teenistuses : kontsert-jumalateenistus teisipäeva õhtul : [teade]. 

 // Vaba Maa (1927) 13. dets., nr. 292, lk. 4. 

 Tallinna loomakaitse seltsi korraldusel 13. detsembril 1927 Pühavaimu kirikus 

 jutlustavad Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus. 

 

761. Protestantlik kogudus Narvas : oma ruumide pühitsemine 11. skp. [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1927) 13. dets., nr. 292, lk. 6. 

 11. detsembril 1927 protestantliku Pauluse koguduse kiriku ruumide õnnistamise 

 toimetasid Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

762. Kriisa, A[ksel]. Positiivne, rsp. neopiblitsistlik vool Eesti kirikus : A. U. S.-i 

 koosolekul 9. XI 27. aastal peetud kõne : [artikkel]. // Eesti Kirik (1927) 15. dets., 

 nr. 50, lk. 3-6. 

 Kas protestantism ehk luterism, või neoprotestantism, kas üksikkogudus või 

 üldkogudus ; muu hulgas ka protestant Voldemar Kuljusest, vt. lk. 5. 

 

763. Kirik esmakordselt Eestis loomakaitse teenistuses : kontsert-jumalateenistus 

 loomakaitse toetuseks Pühavaimu kirikus : [ülevaade]. // Vaba Maa (1927) 15. 

 dets., nr. 294, lk. 8. 

 Päevakohase kõne pidas Voldemar Kuljus. 

 

764. Voldemar Kuljus avas Narvas tornita kiriku : [sõnum]. // Päevaleht (1927) 16. dets., 

 nr. 343, lk. 8. (Narvast).  

 Pauluse koguduse kiriku ruumid õnnistasid Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

765. Raamatuturg : 1927. aasta jooksul Tartus ilmunud häid ja rahuldavaid raamatuid 

 üle 100 : Tallinn kirjastab kõmuromaane, brošüüre ja seltside põhikirju : [ülevaade]. 

 // Postimees (1927) 17. dets., nr. 343, lk. 6. 

 Kirjastus “Odamees“ (Carl Sarap) on välja andnud ka Voldemar Kuljuse jutlused 

 „Juudasuudlus“. 

 

766. Ilmus müügile „Romaani jõulualbum“ : [kuulutus]. // Päevaleht (1927) 23. dets., 

 nr. 350, lk. 4. 

 Avatakse ajakirja sisu, kus ka Voldemar Kuljuse jõuluevangeelium „Kuldakeeli“. 

 

767. Ilmus müügile „Romaani jõulualbum“ : [kuulutus]. // Vaba Maa (1927) 23. dets., 

 nr. 301, lk. 2.  

 Sama nr. 766. 

 

768. „Protestantline Ilm“ jõulunumbrina : [tutvustus]. // Vaba Maa (1927) 24. dets., nr. 

 302, lk. 6. 

 Ajakirjas jätkub Voldemar Kuljuse apostliku usutunnistuse analüüs „Kristuse 

 imeteod“. 

 

769. Ilmus müügile „Romaani jõulualbum“ : [kuulutus]. // Uudisleht (1927) 25. dets., 

 nr. 26, lk. 13. 

 Sama nr. 766. 
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770. Soosaar, Alb[ert]. Ajalooline ülevaade usuteaduslikkude voolude nähtavale 

 tulekust ja olemisest Eesti Ev. Lut. Kirikus : [artikkel]. // Eesti Kirik (1928) 23. 

 veebr., nr. 8, lk. 6–7. 

 Muu hulgas ka protestantlikust voolust ja selle esindajatest ; teiste hulgas ka 

 Voldemar Kuljusest. 

 

771. Voldemar Kuljus Tallinnas jutlustamas : [teade]. // Vaba Maa (1928) 11. märts, nr. 

 60, lk. 12. 

 12. märtsil 1929 kõneleb Voldemar Kuljus Pühavaimu kirikus. 

 

772. Paastuajaks : [kuulutus]. // Esmaspäev (1928) 12. märts, nr. 11, lk. 6. 

 Voldemar Kuljuse „Juudasuudlus“ müügil. 

 

773. Elu-kirja vahemärgid : V[oldemar] Kuljuse jutlus P[üha]-Vaimu kirikus : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1928) 14. märts, nr. 62, lk. 9. 

 Voldemar Kuljuse võrdles jutluses inimelu kirjaga. 

 

774. Surmanuhtlus – tagurluse uus võidukäik : [ülevaade]. // Rünnak (1928) nr. 5, lk. 22. 

 Teiste hulgas vastas ka Voldemar Kuljus „Rahva Sõna“ korraldatud ankeedile 

 surmanuhtluse teemal. 

 

775. Mai vastuvõtu jumalateenistus Voldemar Kuljuse jutlusega: [teade]. // Vaba Maa 

 (1928) 1. mai, nr. 99, lk. 8. 

 Protestantliku Ühingu korraldusel jutlustab Pühavaimu kirikus Voldemar Kuljus. 

 

776. Okas vastu rinda : otsustav mitte aine, vaid töö ja otstarve : Vold[emar] Kuljuse 

 mai-jutlus Tallinnas. // Vaba Maa (1928) 2. mai, nr. 100, lk. 2. 

 Voldemar Kuljus jutlustas teemal „Töö kõrgest tähendusest nii üksikisiku kui 

 inimkonna käekäigus“. 

 

777. D. T. [tuvastamata autor]. Ei peeta ev.-luteri usuks : Norra „Tallmeister“ Kristjan 

 Schelderup : [artikkel]. // Postimees (1928) 26. mai, nr. 142, lk. 12.  

 Norra protestantismi võrreldakse Eesti liikumisega ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

778. D. T. [tuvastamata autor]. Ei peeta ev.-luteri usuks : Norra „Tallmeister“ Kristjan 

 Schelderup : [artikkel]. // Eesti Kirik (1928) 21. juuni, nr. 25, lk. 4-5.  

 Sama nr. 777. 

 

779. Tallmeister uuesti konsistooriumi kohtu ette : süüdistusasi tuleb konsistooriumis 

 uuesti sisuliselt arutusele : Iisaku koguduse väljaheitmiseks puudus kvoorum : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1928) 22. juuni, nr. 166, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Iisaku õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

780. Lg [ps. = Luiga, Georg Eduard]. Kirikupäeva tulemustest : kas ei oleks aeg jätta 

 protsessimisi? : [artikkel]. // Päevaleht (1928) 29. juuni, nr. 173, lk. 4 ; ill.  

 Konsistooriumi rollist protestantliku liikumisega seoses ning Theodor Tallmeistri 

 ja Voldemar Kuljuse osast noorte vaimulikus kasvatuses. 
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781. M. J. [tuvastamata autor]. Kristlased üksi jäänud : laulupeo ootamatu teene : 

 [artikkel]. // Vaba Maa (1928) 13. juuli, nr. 159, lk. 4. 

 Süüdistused vaimulikkonna omavaheliste kisklemiste suhtes ; mainitud ka 

 Voldemar Kuljust. 

 

782. J. G. [tuvastamata autor]. Kevaderikas noorte tööväli : Iisaku koguduse Noorte 

 ühing asutatud : [ülevaade]. // Vaba Maa (1928) 25. juuli, nr. 169, lk. 6. 

 Pidulikul avamisel Iisaku kirikus 22. juulil 1928 tutvustas Voldemar Kuljus 

 organisatsiooni ja selle tegevuskava. 

 

783. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1928) 10. aug., nr. 183, lk. 7. (Tallinnast). 

 15. augustil 1928 Harjumäel vabaõhu-jumalateenistusel jutlustavad Theodor 

 Tallmeister, Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

784. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1928) 11. aug., nr. 216, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 783. 

 

785. Vabaõhu protestantlik jumalateenistus : Th[eodor] Tallmeister, Vold[emar] Kuljus 

 ja J[üri] Kimmel Harjumäel : [kuulutus]. // Vaba Maa (1928) 15. aug., nr. 187, lk. 

 7. 

 15. augustil 1928 teenivad protestantlikud usuteadlased Theodor Tallmeister, 

 Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

786. Piibli selgitamisel : kolm protestanti korraga : [teade]. // Vaba Maa (1928) 16. aug, 

 nr. 188, lk. 7. 

 Vabaõhu-jumalateenistusel Harjumäel teenivad Voldemar Kuljus, Jüri Kimmel 

 Theodor Tallmeister ; järgmise päeva koosolekul kõneleb Voldemar Kuljus teemal 

 „jumalasõna“ leidumisest kunstis, kirjanduses, teaduses ja looduses. 

 

787. V[oldemar] Kuljuse mäejutlus : riigivarastest ja vabasurmast : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1928) 17. aug, nr. 189, lk. 2. 

 Voldemar Kuljus käsitles Tallinnas Harjumäel meie aja kahte suurimat pahet. 

 

788. Piibli sarjamisel : kirjatäht tõevaimule : [ülevaade]. // Vaba Maa (1928) 18. aug., 

 nr. 190, lk. 8. 

 Kõnekoosolekul Tallinnas Harjumäel kõnelesid protestandid Theodor Tallmeister, 

 Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

789. Bahlbärk, Juhan. Vastne märter : [artikkel]. // Postimees (1928) 23. aug., nr. 228, 

 lk. 3. 

 Viru-Nigula õpetajast Aleksander Alverist, keda võrreldakse ka Voldemar 

 Kuljusega. 

 

790. Protestantlik jutlus : [teade]. // Vaba Maa (1928) 30. sept., nr. 227, lk. 10. 

 Jumalateenistusel Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 
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791. Protestantlised päevad Tallinnas : Buddha ja Kristuse vahekorrad : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1928) 5. okt., nr. 231, lk. 3. 

 Kõnekoosolekutel kõneles teiste hulgas ka Voldemar Kuljus, kes võrdles Buddha 

 isikut ja tema õpetust Kristuse isiku ja õpetusega. 

 

792. Uus haridustempel Alutagusel : Jõuga koolimaja õnnistati 30. sept. s. a. : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1928) 6. okt., nr. 78, lk. 1. 

 Õnnistamise talituse toimetas Voldemar Kuljus. 

 

793. „Protestantline Ilm“ nr. 11 : [tutvustus]. // Vaba Maa (1928) 29. nov., nr. 278, lk. 9. 

 Ajakirja 1928. a. novembrinumbri sisu tutvustus ; muu hulgas ka Voldemar Kuljuse 

 kümne käsu analüüs „Õige elu“. 

 

794. Voldemar Kuljus jutlustab Tallinnas : [teade]. // Vaba Maa (1929) 15. jaan., nr. 12, 

 lk. 8. 

 Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

795. Pilvelõhkuja metsanurgas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1929) 6. veebr., nr. 31, lk. 2. 

 ÜENÜ Varesmetsa osakonna viienda tegevusjuubeli avaaktust toimetas Voldemar 

 Kuljus. 

 

796. Varesmetsa noorsoo-ühingu uus kodu : [sõnum]. // Päevaleht (1929) 6. veebr., nr. 

 36, lk. 7. (Virumaalt). 

 Avamisaktust toimetas Voldemar Kuljus. 

 

797. Ehitused kipuvad üle jõu käima : Illuka vald pingutab kahe ehituse kallal : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1929) 7. märts, nr. 27, lk. 2. 

 Ehitatavast kirikust, kus juba käivad teenistusi pidamas nii Jõhvi vanameelne 

 pastor kui vabameelne „ketser“ Voldemar Kuljus. 

 

798. Protestid Kuljuse usutunnistuse vastu : Iisaku koguduse korraline peakoosolek : 

 [ülevaade]. Virumaa Teataja (1929) 7. märts, nr. 27, lk. 2. 

 

799. Iisaku „ketseri“ „usutunnistused“ : etteheited õp. Kuljusele koguduse täiskogu 

 koosolekul : Kirik jäävat tühjaks : [ülevaade]. // Kaja (1929) 9. märts., nr. 58, lk. 6.  

 Kogudus soovib jumalateenistusel kuulda apostlikku usutunnistust. 

 

800. Kirikuõpetaja [Eduard] Tennmann tagandatud : peab ühe nädala jooksul koguduse 

 asjaajamise üle andma : uurimiskomisjon sõidab kohale : Maarja-Magdaleena lood 

 konsistooriumis : [ülevaade]. // Kaja (1929) 17. märts., nr. 65, lk. 5. 

 Eduard Tennmanni süüdistatakse maksvate kirikuseaduste rikkumises ; Theodor 

 Tallmeistri, Voldemar Kuljuse, Aleksander Alveri järel on see Eestis neljas juhus 

 kui õpetaja ametist tagandatakse. 

 

801. Hingekarjane ei austa seadust : kirikuõpetaja [Eduard] Tennmann ametist 

 tagandatud : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1929) 19. märts., nr. 32, lk. 1. 

 Neljas juhus Eesti iseseisvuse ajal, kus konsistoorium tagandas õpetaja tema 

 ametikohustustest ; sama saatuse osaliseks said ka õpetajad Tallmeister, Kuljus 

 ja Alver. 
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802. Kuljuse usutunnistus ei tõmba enam : [sõnum]. // Eesti Kirik (1929) 11. apr., nr. 15, 

 lk. 8. (Seda ja teist). 

 „Postimees“ väidab, et kirikus ei ole enam niipalju rahvast ; Voldemar Kuljusest. 

 

803. Viru praostkonna sinodi otsused : [ülevaade]. // Postimees (1929) 28. mai, nr. 141, 

 lk. 3. 

 Voldemar Kuljus vaidleb vastu saadikule, kes sooviks keelata õpetajate 

 kandideerimise riigikogusse. 

 

804. Näitemüük protestantliku jumalateenistusega : pastor Kuljus pidi Koeru tuletõrjele 

 reklaami tegema : [ülevaade]. // Järve Teataja (1929) 14. juuni, nr. 47, lk. 4. 

 Voldemar Kuljus jäi tulemata. 

 

805. Iisaku Kuljus kõliseb edasi : kirikupäev ei saanud „ketserist“ jagu : [ülevaade]. // 

 Postimees (1929) 20. juuni, nr. 164, lk. 1.  

 Iisaku koguduse väljaheitmise küsimusest ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

806. Vabaõhu jumalateenistus Varbolas : [kuulutus]. // Vaba Maa (1929) 20. juuli, nr. 

 165, lk. 6. 

 20. juulil 1929 Vardi rahvaraamatukogu seltsi „Teadus“ poolt Varbola kantsi 

 varemeis korraldatud teenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

807. Harjumägi rahvakoosolekuteks kättesaamatu : linnavalitsus nõuab 100.000 

 sissemaksu : [ülevaade]. // Vaba Maa (1929) 21. juuli, nr. 166, lk. 9. 

 Harjumäel pidid kõnelema Theodor Tallmeister, Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel 

 ; Protestantlikul Ühingu rahalised võimalused on piiratud, mistõttu 25. juuli 1929 

 jumalateenistus toimub Pühavaimu kirikus. 

 

808. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1929) 25. juuli, nr. 197, lk. 7. (Kiriklik 

 teade). 

 25. juuli 1929 jumalateenistusel jutlustavad Voldemar Kuljus ja Theodor 

 Tallmeister. 

 

809. Voldemar Kuljus jutlustab Tallinnas : [sõnum]. // Vaba Maa (1929) 25. juuli, nr. 

 169, lk. 7. 

 Pühavaimu kirikus protestantlikul jumalateenistusel kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

810. Lõbus meeleolu kirikus : kui Kuljus kõneles : [ülevaade]. // Päevaleht (1929) 27. 

 juuli, nr. 199, lk. 6. (Tallinna teated). 

 Voldemar Kuljus armastab oma jutlusi naljadega vürtsitada. 

 

811. O-ho-ho [tuvastamata autor]. Kuljuse riik : elanikkude arv kasvab – „karjase“ 

 poolehoid väheneb : uusi ehitusi kerkib kui seeni : olemas hulk seltse, kuid puudub 

 kõige tähtsam, s. o. tuletõrje : poluvernikud. : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1929) 

 8. aug., nr. 88, lk. 2. 

 Poluvernikute kantsist Iisakust ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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812. Kärarikas koguduse täiskogu koosolek Iisakus : köster ja õpetaja isekeskis riius : 

 köster vallandati ametist : lõpuvaatus hargneb kohtus : „Kas köster on süüdi kui 

 kellamees haiseb?“ : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1929) 29. aug., nr. 97, lk. 2. 

 Muu hulgas ka Iisaku koguduse õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

813. Iisaku koguduse kärarikas koosolek : koguduses uut tormi oodata : köster vallandati 

 ametist : lõppvaatus hargneb kohtus : [ülevaade]. // Kaja (1929) 30. aug., nr. 204, 

 lk. 6. 

 Voldemar Kuljuse süüdistused köstri suhtes. 

 

814. Mitmesugused mõõdupuud Iisakus : mis õpetajale lubatud, seda ei tohi köster ja 

 kellamees mitte : [ülevaade]. // Postimees (1929) 30. aug., nr. 234, lk. 5. 

 Koguduse täiskogu koosolekul Voldemar Kuljuse poolt esitatud kõlblusnõuded 

 tekitavad koguduse liikmetes meelepaha. 

 

815. Maarja-Magdaleena kirik : [teade]. // Postimees (1929) 5. sept., nr. 240, lk. 7. 

 (Kiriklikud teated). 

 8. sept. 1929 jutlustavad Voldemar Kuljus ja Jüri Kimmel. 

 

816. Iisaku kiriklikud teated : [teade]. // Virumaa Teataja (1929) 7. sept., nr. 101, lk. 2.  

 8. sept. 1929 jutlustab Voldemar Kuljus Illuka abikirikus. 

 

817. Kuljus ajas tülli : [ülevaade]. // Järva Teataja (1929) 13. sept., nr. 73, lk. 4. (Koeru 

 elust-olust). 

 Koerus taheti Voldemar Kuljuse protestantlikku vaimuvalguse pakkumist kasutada 

 raha teenimiseks ; lahkarvamused selles osas . 

 

818. Tallmeister, Theodor. Kirikutülid jätkuvad : Maarja-Magdaleena kogudusest ja 

 õpetaja [Eduard] Tennmannist : konsistoorium lõhub kirikut edasi : [artikkel]. // 

 Vaba Maa (1929) 14. sept., nr. 213, lk. 4. 

 Liberaalsest usuteadusest ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

819. Protestantlikud päevad Tallinnas : Buddha ja Kristuse vahekorrast : [sõnum]. // 

 Vaba Maa (1929) 5. okt., nr. 231, lk. 3. 

 Protestantliku ühingu kõnekoosolekul Kristlike Noormeeste Seltsi ruumes võrdles 

 Voldemar Kuljus Buddha ja Kristust ja nende õpetusi.  

 

820. Kuidas nad sünnivad ühte! : Illuka kirik seisab õnnistamata, sest et teda tõotavad 

 õnnistada nii protestandid kui luterlased : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1929) 29. 

 okt., nr. 123, lk. 1. 

 Voldemar Kuljuse soovist kirikut protestantlikult õnnistada. 

 

821. Iisaklane [tuvastamata autor]. Iisaku köster kõrvaldas koguduse raha : andis välja 

 liikmekaarte „omast“ raamatust : asja selgitavad ametivõimud : [ülevaade]. // 

 Virumaa Teataja (1929) 7. nov., nr. 127, lk. 2. 

 Iisaku koguduse siseasjadest ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

822. Iisaku kogudus likvideeris köstri ameti : asemele abiõpetaja ja organist : [ülevaade]. 

 // Virumaa Teataja (1929) 7. nov., nr. 127, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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823. Tennmann, E[duard], Tallmeister, T[heaodor]. Eesti protestantism : üldkirik ja 

 üldkogudus : [vastukaja]. // Vaba Maa (1929) 12. nov., nr. 263, lk. 4. 

 Vastuseks August Vaga sõnavõtule ajalehe Vaba Maa veergudel seoses Eestis 

 toimuva võitlusega protestantismi ümber ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

824. Kuremäe Eesti kirikute kurbloolus : rahvas sisse ei pääse : kui vaimulikud jonnivad 

 : [ülevaade]. // Vaba Maa (1929) 21. nov., nr. 271, lk. 6. 

 Kuremäe kiriku ehitamist organiseeris Voldemar Kuljus, kuid temale kui 

 protestandile ei usaldata kiriku õnnistamist. 

 

825. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1929) 30. nov., nr. 325, lk. 8. (Kiriklikud 

 teateid). 

 15. dets. 1929 kõnelevad protestantismi mõiste 400. aasta juubeli puhul prof. 

 Tennmann, õp. Tallmeister ja Kuljus ja kand. Kimmel. 

 

826. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1929) 30. nov., nr. 279, lk. 9. 

 Sama nr. 825. 

 

827. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1929) 1. dets., nr. 326, lk. 12. (Kiriklikud 

 teateid).  

 Sama nr. 825. 

 

828. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1929) 7. dets., nr. 332, lk. 8. (Kiriklikud 

 teateid).  

 Sama nr. 825. 

 

829. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht  (1929) 8. dets., nr. 333, lk. 11. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 825. 

 

830. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1929) 8. dets., nr. 286, lk. 10.  

 Sama nr. 825. 

 

831. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Nool (1929) 14. dets., nr. 3, lk. 12. (Mida 

 kuulda ringhäälingus). 

 Protestantismi mõiste 400. aasta juubeli-jumalateenistus Pühavaimu kirikust, kus 

 teenistust peavad prof. Tennmann, õp. Tallmeister ja Kuljus ja kand. Kimmel. 

 

832. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Sakala (1929) 14. dets., nr. 150, lk. 6. 

 (Raadio). 

 Sama nr. 831. 

 

833. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Uudisleht (1929) 14. dets., nr. 99, lk. 10. 

 (Antenn pajatab). 

 Sama nr. 831. 

 

834. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Vaba Maa (1929) 14. dets., nr. 291, lk. 10. 

 (Tänane raadio). 

 Sama nr. 831. 
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835. Pühavaimu kirik: [teade]. // Päevaleht (1929) 14. dets., nr. 339, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 15. dets. 1929 Pühavaimu kirikus uue oreli pühitsemise jumalateenistus ; teiste 

 hulgas kõneleb ka Voldemar Kuljus. 

 

836. Pühavaimu kirik: [teade]. // Vaba Maa (1929) 14. dets., nr. 291, lk. 10. (Tallinna 

 teated).  

 Sama nr. 835. 

 

837. Vaimulikust kirjandusest : [kuulutus]. // Vaba Maa (1929) 19. dets., nr. 295, lk. 12. 

 Pühadeks müügil raamatud ; ka Voldemar Kuljuse „Juuda suudlus“. 

 

838. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Päevaleht (1929) 15. dets., nr. 340, lk. 9. 

 (Raadio). 

 Sama nr. 831. 

 

839. Pühapäev, 15. detsembril : [teade]. // Vaba Maa (1929) 15. dets., nr. 292, lk. 9. 

 (Mida kuuleb raadios). 

 Sama nr. 831. 

 

1930 

 

840. Sarja Siimu sekeldused : [veste]. // Jutuleht (1930) 11. jaan., nr. 2, lk. 4. 

 Mainitud ka vaimulik Kuljust. 

 

841. Oodatav suurpäev Illukal : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1930) 16. jaan., nr. 5, lk. 

 2. 

 26. jaan. 1930 Illuka rahvamaja õnnistamisel esineb vaimuliku talitusega Voldemar 

 Kuljus. 

 

842. Raadiojumalateenistuste tüli asjus : [ülevaade]. // Vaba Maa (1930) 16. jaan., nr. 

 13, lk. 8. 

 Rahvas soovib ringhäälingus kuulda kõige enam jumalateenistusi Pühavaimu 

 kirikust ; teiste hulgas on nõusoleku jutlustamiseks andnud ka Voldemar Kuljus. 

 

843. Illuka rahvamaja avatud : [sõnum]. // Postimees (1930) 31. jaan., nr. 29, lk. 6. 

 Vaimuliku talituse pidas Voldemar Kuljus. 

 

844. Suurpäev Illukal : Kuremäe rahvamaja õnnistamine : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1930) 1. veebr., nr. 12, lk. 2. 

 Vaimulikku talitust toimetas Voldemar Kuljus. 

 

845. Uus rahvamaja ja kirik Illuka-Kuremäele : seltsielu hoogne areng metsanurgas : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1930) 1. veebr., nr. 27, lk. 6. 

 Rahvamaja avamisel pidas vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

846. Iisaku koguduse tormiline aastakoosolek : kogudus kuivab kokku, ametnikke 

 palgatakse juurde : Kuljus kardab „Virumaa Teatajat“ kui vanapagan välku : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1930) 20. veebr., nr. 20, lk. 2. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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847. Iisaku õpetaja V[oldemar] Kuljus Tormas : [sõnum]. // Vaba Maa (1930) 20. veebr., 

 nr. 40, lk. 6. 

 Jumalateenistusele Lullikatkul oli palutud jutlustama Voldemar Kuljus. 

 

848. Usu ja kiriku teotajad : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1930) 20. veebr., nr. 7, lk. 8. 

 Pärnus toimus nn ilmalik kirikuteenistus, kus tõrvati usku ja kirikutegelasi, 

 nimetatud ka protestante Theodor Tallmeistrit ja Voldemar Kuljust. 

 

849. Iisaku kogudus oli koos : kogudus kuivab kokku, ametnikke palgatakse juurde : 

 [ülevaade]. // Kaja (1930) 22. veebr., nr. 45, lk. 2. 

 Aastakoosolekust ja ka õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

850. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 1. märts, nr. 59, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 4. märtsil 1930 teenib ja peab loengut Voldemar Kuljus. 

 

851. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 2. märts, nr. 60, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 850. 

 

852. Odavad raamatud : [kuulutus]. // Vaba Maa (1930) 4. märts, nr. 53, lk. 10. 

 Teiste hulgas on ka Voldemar Kuljuse raamatu „Juudasuudlus“ hinda alandatud. 

 

853. Kas meie kirjandus on eluvõõras? : nõutakse oode „homsele ühiskonnale“, ülevaid 

 ideaale, monumentaalseid teoseid ja positiivseid kujusid : ei ole pessimismi, vaid – 

 rahulolematus : uus tee – elulisemale sisule, selgemale vormile : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1930) 6. märts, nr. 64, lk. 7. 

 Estonia kontserdisaalis kirjandusnädala raames toimunud vaidlusõhtul arutatakse 

 kirjandusteemadel, et leida üksmeel ; võrreldakse kirikutülidega ja mainitakse ka 

 Voldemar Kuljust. 

 

854. Tristan [tuvastamata autor]. Palvepäev : [artikkel]. // Postimees (1930) 12. märts, 

 nr. 69, lk. 5. 

 Võimuvõitlus ja tülid on viinud rahu kirikust ; mainitud ka Voldemar Kuljust. 

 

855. 12. aruanne F[riedrich] R[einhold] Faehlmanni jäädvustamisfondi üle : [ülevaade]. 

 // Päevaleht (1930) 13. märts, nr. 71, lk. 5. (Tallinna teated). 

 Uue annetajana on Voldemar Kuljus annetanud 8 kr. 

 

856. Juuda suudlus : [kuulutus]. // Vaba Maa (1930) 23. apr, nr. 94, lk. 4. 

 K-Ü. „Rahvaülikooli“ raamatukauplused Tallinnas müüvad teiste hulgas ka 

 Voldemar Kuljuse raamatut. 

 

857. Sarja Siimu sirgeldused : [veste]. // Jutuleht (1930) 10. mai, nr. 19, lk. 2. 

 Arutlus peamiselt usuteemadel ; nimetatud ka Voldemar Kuljust. 

 

858. Iisakus käivad jumalasõna ja tants käsikäes : vanad inimesed peavad seda 

 viimsepäeva märgiks : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1930) 27. mai, nr. 57, lk. 2. 

 Palvetunnid lõpevad tantsuga, organist Magnus Siiak ja õpetaja Voldemar Kuljus 

 oreli taga. 
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859. Protestantlik ühing : [teade]. // Postimees (1930) 31. mai, nr. 146, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 1. juunil 1930 Vanemuise aias jumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

860. Iisaku õpet. V[oldemar] Kuljus Tartus : [sõnum]. // Vaba Maa (1930) 4. juuni, nr. 

 130, lk. 6. 

 Jumalateenistusel Vanemuise aias jutlustas külalisena Voldemar Kuljus Iisakust. 

 

861. Tallinna protestantlik ühing 5-aastane : [sõnum]. // Vaba Maa (1930) 14. juuni, nr. 

 136, lk. 7. 

 Pühavaimu kirikus 17. juunil 1930 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

862. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 14. juuni, nr. 158, lk. 9. 

 17. juunil 1930 Protestantliku Ühingu 5. aastapäeva jumalateenistusel jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

863. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1930) 14. juuni, nr. 136, lk. 7. 

 Sama nr. 862. 

 

864. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 15. juuni, nr. 159, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 862. 

 

865. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 16. juuni, nr. 160, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 862. 

 

866. Pühavaimu kirikust : [teade]. // Esmaspäev (1930) 16. juuni, nr. 24, lk. 5. (Mida 

 kuuleb raadios). 

 17. juunil 1930 kantakse raadio teel üle jumalateenistus Pühavaimu kirikust ; 

 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

867. Pühavaimu kirikust : [teade]. // Järva Teataja (1930) 17. juuni, nr. 69, lk. 2. (Raadio 

 saatekava). 

 Sama nr. 866. 

 

868. Pühavaimu kirik : [teade]. // Sakala (1930) 17. juuni, nr. 67, lk. 6. 

 Sama nr. 862. 

 

869. Pühavaimu kirik : [teade]. // Kaja (1930) 17. juuni, nr. 138, lk. 8. 

 Sama nr. 862. 

 

870. Pühavaimu kirikust : [teade]. // Päevaleht (1930) 17. juuni, nr. 161, lk. 6. (Raadio). 

 Sama nr. 866. 

 

871. Pühavaimu kirik : [teade]. // Sakala (1930) 17. juuni, nr. 167, lk. 6. 

 Sama nr. 862. 
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872. Pühavaimu kirikust : [teade]. // Vaba Maa (1930) 17. juuni, nr. 138, lk. 7. 

 (Tänane raadio). 

 Sama nr. 866. 

 

873. Protestantism võidab pinda : vabameelse usuvoolu hoogsad edusammud Alutagusel 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1930) 10. juuli, nr. 158, lk. 6. 

 Usuühingute asutamise mõte ka Lohusuus ja Mustvees ; Voldemar Kuljusest ja 

 tema kogudustest Iisakus ja Tudulinnas. 

 

874. Illuka „kirikusõda“ lõpeb : kiriku õnnistavad protestandid : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1930) 19. juuli, nr. 166, lk. 6. 

 Kirikut on õnnistama kutsutud prof. Eduard Tennmanni ning õpetajad Voldemar 

 Kuljuse ja Theodor Tallmeistri. 

 

875. Illuka kiriku õnnistamine ei taha õnnestuda : [sõnum]. // Päevaleht (1930) 20. juuli, 

 nr. 194, lk. 6. (Virumaalt). 

 Voldemar Kuljus soovib kirikut õnnistada, kuid kaks usuvoolu ei leia kokkulepet. 

 

876. Illuka „kirikusõda“ lõpeb : Kiriku õnnistavad protestandid : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1930) 22. juuli, nr. 79, lk. 2.  

 Sama nr. 873. 

 

877. Tudulinna koguduse liige [tuvastamata autor]. „Vaba Maa“ toimetusele : 

 [vastukaja]. // Vaba Maa (1930) 25. juuli, nr. 171, lk. 6. 

 Vastuseks „Vaba Maa“ nr. 158 1930 ilmunud kirjutisele ; protestantismist ja 

 õpetaja Voldemar Kuljusest ; vt. nr. 873. 

 

878. Illuka kirik õnnistatakse : õnnistamistalitust toimetab prof. [Eduard] Tennmann 

 õpetajate Kuljuse ja Tallmeistri kaastegevusel : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1930) 26. juuli, nr. 81, lk. 2 ; fot.  

 Õnnistamise jumalateenistusel on Voldemar Kuljusel täita algusliturgia ; fotol 

 Illuka kirik. 

 

879. Illuka uus kirik õnnistati : [ülevaade]. // Vaba Maa (1930) 29. juuli, nr. 174, lk. 1. 

 Kiriku õnnistamist toimetasid prof. Eduard Tennmann, õpetajad Tallmeister ja 

 Kuljus. 

 

880. Kiriku õnnistamine Illukal : [ülevaade]. // Postimees (1930) 29. juuli, nr. 202, lk. 5. 

 (Ringi ümber kodumaa). 

 Kiriku õnnistamist toimetasid prof. Eduard Tennmann, Theodor Tallmeister ja 

 Voldemar Kuljus. 

 

881. Balder, Jaan. Rahvuslik Jumal : [artikkel]. // Vaba Maa (1930) 30. juuli, nr. 175, lk. 

 4. 

 Arutlus taarausust ja Jumalast ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

882. Illuka kiriku õnnistamine : teenistus korraga kirikus ja väljaspool kirikut : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1930) 30. juuli, nr. 175, lk. 7. 

 27. juulil 1930 pühitsesid kiriku prof. Eduard Tennmann, Theodor Tallmeister ja 

 Voldemar Kuljus. 
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883. Illuka sai uue kiriku : õnnistati pühapäeval : [ülevaade]. // Järva Teataja (1930) 31. 

 juuli, nr. 88, lk. 2. 

 Uue kiriku kogudus on „pool-konsistooriumi“ ja „pool-Kuljuse“ usku. 

 

884. Illuka kirik : [sõnum]. // Protestantline Ilm (1930) august, nr. 8, lk. 127. 

 Kiriku pühitsemine õpetajate Tennmanni, Tallmeistri ja Voldemar Kuljuse poolt. 

 

885. [Pealkiri puudub] : [sõnum]. // Esmaspäev (1930) 4. aug., nr. 31, lk. 2. 

 Illuka kiriku õnnistamisest ja Voldemar Kuljusest. 

 

886. Tallmeister, Theodor. „Absoluutne tõde“ – Tudulinnas : võitlused meie kirikuelus 

 : [artikkel]. // Vaba Maa (1930) 12. aug., nr. 186, lk. 4. 

 Iisaku ja Tudulinna koguduste vastuoludest ja Voldemar Kuljusest. 

 

887. Tudulinna koguduse liige [tuvastamata autor]. V.a. Vaba Maa toimetus! : [kiri]. // 

 Vaba Maa (1930) 17.  aug., nr. 191, lk. 6. 

 Rahulolematusest protestantliku liikumise põhitõdede ja Voldemar Kuljuse 

 tegevusega. 

 

888. Tallmeister, Theodor. Tudulinna koguduse liikmele : [vastukaja]. // Vaba Maa 

 (1930) 20. aug., nr. 193, lk. 5. 

 Vastuseks „Vabas Maas“ nr. 191 ilmunud kirjutisele ; protestantlikest usutõdedest 

 ja ka Voldemar Kuljusest ; vt. nr. 887. 

 

889. Liiguste kool suletakse : mõnda Virumaa ühe tähtsama haridusallika käekäigust : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1930) 6. sept., nr. 99, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus oli Liiguste 6-klassilise algkooli juhataja aastatel 1918-1919. 

 

890. Piiblipüha Iisakus : kange raamat, mis teeb kõhu lahti ja paneb kinni : [ülevaade]. 

 // Virumaa Teataja (1930) 11. sept., nr. 101, lk. 2. 

 Voldemar Kuljus arvustas oma jutluses Piiblit. 

 

891. Kuljus aitab lastele nimesid leida : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1930) 15. nov., nr. 

 129, lk. 2.  

 Võõrapäraste ja halvakõlaliste nimede asemele kohased ja eestipärased ; ka 

 Voldemar Kuljusest. 

 

892. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1930) 12. dets., nr. 291, lk. 8. 

 17. detsembril 1930 protestantliku ühingu jumalateenistusel kõneleb Voldemar 

 Kuljus. 

 

893. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1930) 13. dets., nr. 340, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 892. 

 

894. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1930) 18. dets., nr. 143, lk. 3. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Aastalõpu jumalateenistustel 21. dets., 24. dets., 25. dets. ja 31. dets. 1930 jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 
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895. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1930) 20. dets., nr. 144, lk. 2. (Kiriklikke 

 teateid). 

 28. detsembril 1930 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

896. Need, kes kord kandsid talaari : kirikuõpetaja välised tunnused, mis mõnedele on 

 muutunud kitsaks : need, keda ei ahvatle pastori kuub : vaimulikud ilmalikkudes 

 elukutsetes : [artikkel]. // Esmaspäev (1930) 29. dets., nr. 52, lk. 3 : ill. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest, kes ei ole talaarist loobunud. 

 

1931 

 

897. Kuljus sepitses näidendi : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1931) 29. jaan., nr. 12, lk. 

 3. 

 Voldemar Kuljus ja näidend „Pää tulle“. 

 

898. Kuljusel „Pää tulle“ : [sõnum]. // Kaja (1931) 30. jaan., nr. 25, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse näidend tuleb Iisakus ettekandele. 

 

899. Pastor Kuljus – näitekirjanik : [artikkel]. // Tudulinna Hääl (1931) 24. veebr., nr. 1. 

 

900. Iisakurahva ülekohus on suurem kui… : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1931) 21. 

 märts, nr. 33, lk. 2. 

 Õpetaja Kuljus kutsub rahvast üles meelt parandama. 

 

901. Leerilaste õnnistamispäevaks : [kuulutus]. // Vaba Maa (1931) 22. märts, nr. 69, lk. 

 10. 

 K-Ü Rahvaülikooli raamatukauplused müüvad vaimuliku sisuga raamatuid ; teiste 

 hulgas ka Voldemar Kuljuse „Juudasuudlus“. 

 

902. Leerilaste õnnistamispäevaks : [kuulutus]. // Vaba Maa (1931) 26. märts, nr. 72, lk. 

 10. 

 Sama nr. 901. 

 

903. Linna vikaarõpetajaks P[aul] Kuusik : seni vaba seisnud koht likvideeritud : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1931) 2. apr., nr. 78, lk. 7. 

 Tallinna õpetajate leppimatuse tõttu kandidaadi suhtes koht vakantne; vana- ja 

 saksameelsete poolt oli üles seatud õp. Viikmann ja vabameelsete poolt õp. Kuljus. 

 

904. Kirikuõpetaja juhib näitlejaid : õp. V[oldemar] Kuljus õpetab „omatehtud“ ja 

 tõlgitud näidendeid : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1931) 23. apr., nr. 45, lk. 2. 

 Voldemar Kuljus – Iisaku muusika-kirjandusseltsi näitejuht. 

 

905. Protestantline ühing [ülevaade]. // Protestantline Ilm (1931) mai, nr. 5, lk. 80. 

 Ühingu tegevusest ja muuhulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

906. Õpetaja Kuljus näitlejaks : [sõnum]. // Sakala (1931) 2. mai, nr. 30, lk. 7. 

 Näitejuht Voldemar Kuljuse tegevusest. 
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907. Õpetaja Kuljus näitekirjanikuks : [sõnum]. // Päevaleht (1931) 4. mai, nr. 120, lk. 

 3. 

 Voldemar Kuljuse tõlgitud ja lavastatud näidendid. 

 

908. Kuljus „Kuradiga“ Mäetaga : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1931) 16. mai, nr. 55, 

 lk. 4. 

 Näiteringi külalisetendus Mäetagusel ; Voldemar Kuljuse lavastatud Feranc 

 Molnari „Kurat“. 

 

909. Iisaku kogudus heideti välja üldkirikust : mida anti kogudusele süüks : [ülevaade]. 

 // Päevaleht (1931) 11. juuni, nr. 155, lk. 4. 

 Muu hulgas ka koguduse õpetajast Voldemar Kuljusest. 

 

910. Iisaku kogudus heideti üldkirikust välja : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1931) 11. 

 juuni, nr. 65, lk. 4. 

 Kogudus ei täida konsistooriumi otsust, kuna töötab käsikäes õpetaja Kuljusega. 

 

911. Kirik lõheneb : Iisaku kogudus heideti välja : [ülevaade]. // Sakala (1931) 11. juuni, 

 nr. 66, lk. 3. 

 Iisaku kogudus ja õpetaja Kuljus ei allu konsistooriumile. 

 

912. Leeritamata isik ei või olla vaderiks : riigivanema seisukoht läheb kirikupäeva 

 omast lahku : [ülevaade]. // Sõnumed (1931) 11. juuni, nr. 90, lk. 2. 

 Muu hulgas ka Iisaku koguduse väljaheitmisest koguduste liidust ; ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

913. Tallinnas peeti kirikupäeva : [sõnum]. // Esmaspäev (1931) 15. juuni, nr. 24, lk. 2. 

 (Läinud nädal). 

 Teade kirikupäeva otsuse kohta Iisaku koguduse üldkirikust väljaheitmisest ; muu 

 hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

914. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1931) 14. juuli, nr. 78, lk. 3. (Kiriklikke 

 teateid). 

 19. juulil 1931 surnuaiapühal jutlustavad Theodor Tallmeister ja Voldemar Kuljus 

 ; õhtul kirikumäel vabaõhuetendus Aleksander Herzeni „Tiberiuse surm“ 

 Voldemar Kuljuse tõlkes ja lavastuses. 

 

915. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1931) 25. juuli, nr. 83, lk. 5. 

 (Kiriklikke teateid). 

 1. augustil 1931 jutlustab Theodor Tallmeister, liturgia peab Voldemar Kuljus. 

 

916. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1931) 8. okt., nr. 115, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Lõikusepühal, 11. okt. 1931 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

917. Illuka kirik : Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1931) 15. okt., nr. 118, lk. 

 5. (Kiriklikke teateid). 

 Voldemar Kuljus jutlustab 18. okt. 1931 Illukal ja 1. nov. 1931 Iisakus. 
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918. Iisaku kogudus lahkusuliseks : Ristimised ja leeritamised ei ole edaspidi maksvad : 

 [ülevaade]. // Kaja (1931) 21. nov., nr. 272, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

919. Iisaku kogudus lahkusuliseks : Ristimised ja leeritamised ei ole edaspidi maksvad : 

 [ülevaade]. // Järva Teataja (1931) 21. nov., nr. 136, lk. 3. 

 Sama mis 918. 

 

920. Jälle Kuljus konsistooriumis : Iisaku koguduselt nõutakse Kuljusest lahti ütlemist : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1931) 21. nov., nr. 274, lk. 5. 

 

921. Kas konsistoorium või Kuljus? : Iisaku kogudusel tuleb valida : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1931) 21. nov., nr. 318, lk. 2. 

 

922. Liiguste eraalgkool saab 50-ne aastaseks : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1931) 

 21. nov., nr. 134, lk. 3. 

 Vaimuliku talituse peab Voldemar Kuljus. 

 

923. Iisaku kogudus lahkusuliseks : Ristimised ja leeritamised ei ole edaspidi maksvad : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1931) 24. nov., nr. 135, lk. 3.  

 Sama mis 918. 

 

924. Kiriku elu : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1931) 26. nov., nr. 47, lk. 7. 

 Konsistooriumi otsus 19. novembrist 1931. a. Iisaku koguduse ja Eesti Evangeelse 

 Lutheriusu kiriku vahekorra asjus ; koguduse vahekord Voldemar Kuljusega tuleks 

 lõpetada. 

 

925. Vanu mälestusi värskendamas : elav osavõtt kooli 50 a. juubelipidu Liigustel : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1931) 3. dets., nr. 139, lk. 4. 

 Vaimuliku talituse ja kõne pidas Voldemar Kuljus, endine Liiguste kooli juhataja. 

 

926. Bergmanni abiraha aruanne : [ülevaade]. // Päevaleht (1931) 14. dets., nr. 341, lk. 

 3. 

 Ühe usaldusmehena on 1930/31 uue-aasta õnnesoovide rahasid korjanud ka 

 Voldemar Kuljus. 

 

927. Aasta Bergmanni Abiraha valituses : pilk aruandesse : uue aasta õnnesoovide 

 rahasid : [ülevaade]. // Postimees (1931) 22. dets., nr. 347, lk. 6. 

 Ühe usaldusmehena 1930/31 on Voldemar Kuljus Iisakust kogunud 8 kr. 

 

1932 

 

928. 2. jaanuar Mäetagusel : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1932) 9. jaan., nr. 2, lk. 4. 

 Naiskodukaitse korraldatud vaherahu aastapäeva aktusel algkooli ruumes esines 

 kõnega Voldemar Kuljus. 

 

929. Odav raamat leiab tee rahva kätte… : [kuulutus]. // Postimees (1932) 26. veebr., nr. 

 48, lk. 6. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse „Lunastatud albatrossid“. 
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930. Odav raamat leiab tee rahva kätte… : [kuulutus]. // Postimees (1932) 27. veebr., nr. 

 49, lk. 6.  

 Sama nr. 929. 

 

931. Paastuaja lähenemisel soovitame : [kuulutus]. // Vaba Maa (1932) 4. märts, nr. 54, 

 lk. 8. 

 Raamatutest soovitatakse ka Voldemar Kuljuse jutluseraamatuid „Lunastatud 

 albatrossid“ ja „Juuda suudlus“.  

 

932. Odav raamat leiab tee rahva kätte… : [kuulutus]. // Postimees (1932) 5. märts, nr. 

 55, lk. 4.  

 Sama nr. 929. 

 

933. Odav raamat leiab tee rahva kätte… : [kuulutus]. // Päevaleht (1932) 6. märts, nr. 

 65, lk. 5.  

 Sama nr. 929. 

 

934. Paastuaja lähenemisel soovitame : [kuulutus]. // Sõnumed (1932) 7. märts, nr. 53, 

 lk. 4.  

 Sama nr. 929. 

 

935. Kogudus risttule all : [sõnum]. // Postimees (1932) 25. märts, nr. 72, lk. 5. (Ringi 

 ümber kodumaa). 

 Illuka kirikus annab tunda vahekordade teravus ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

936. Tudulinna protestandid sobitasid ühinemist vanausulistega : [sõnum]. // Kaja 

 (1932) 28. apr., nr. 98, lk. 7. (Uudiseid Alutaguselt). 

 Ühinemissoov ei täitunud ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

937. Konsistooriumi otsus Iisaku koguduse vahekorra asjus : [ülevaade]. // Postimees 

 (1932) 30. apr., nr. 100, lk. 4. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

938. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1932) 11. juuni, nr. 156, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 12. juunil 1932 Protestantliku Ühingu 7. aastapäeva jumalateenistusel jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

939. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1932) 11. juuni, nr. 135, lk. 7.  

 Sama nr. 938. 

 

940. Protestantism 7-aastane : [sõnum]. // Sõnumed (1932) 17. juuni, nr. 135, lk. 3. (Paari 

 reaga). 

 Sel puhul jutlustab Pühavaimu kirikus Voldemar Kuljus. 

 

941. Reede, 17. juuni : [teade]. // Kaja (1932) 16. juuni, nr. 139, lk. 7. 

 Jumalateenistust Pühavaimu kirikus peavad Theodor Tallmeister ja Voldemar 

 Kuljus. 
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942. Reede, 17. juuni : [teade]. // Päevaleht (1932) 16. juuni, nr. 161, lk. 6. 

 Sama nr. 941. 

 

943. Reede, 17. juuni : [teade]. // Sakala (1932) 16. juuni, nr. 67, lk. 6. 

 Sama nr. 941. 

 

944. Reede, 17. juuni : [teade]. // Sõnumed (1932) 17. juuni, nr. 135, lk. 4. (Reede 

 raadios). 

 Sama nr. 941. 

 

945. Reede, 17. juuni : [teade]. // Vaba Maa (1932) 17. juuni, nr. 140, lk. 2. (Tänane 

 raadio). 

 Sama nr. 941. 

 

946. Usk kassikullast puhtaks : protestantismi 7. aastapäev : [ülevaade]. // Sõnumed 

 (1932) 18. juuni, nr. 136, lk. 3.  

 Pidulik jumalateenistus Pühavaimu kirikus, kus jutlustas Voldemar Kuljus. 

 

947. Protestantlik ühing 7-aastane : [ülevaade]. // Vaba Maa (1932) 19. juuni, nr. 142, 

 lk. 9. 

 Voldemar Kuljus jutlustas teemal „Sina pead ligimest armastama kui iseennast“. 

 

948. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1932) 30. juuni, nr. 72, lk. 3. 

 (Kiriklikke teateid). 

 1. juulil 1932 leerilaste õnnistamisel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

949. P. – perk [tuvastamata autor]. Sompast : [ülevaade]. // Eesti Noorus (1932) juuli, 

 nr. 7, lk. 137–138. (ÜENÜ Virumaa osakondade tegevusest). 

 Augusti lõpul 1932 korraldatavast kirjandusõhtust ; kõnelema on lubanud tulla 

 Voldemar Kuljus. 

 

950. Junior [tuvastamata autor]. Avasta kaaskodanikke… [artikkel]. // Ühistegelised 

 Uudised (1932) 2. juuli, nr. 27, lk. 5. 

 Voldemar Kuljuse jutlus „Armasta ligimest, kui iseennast“ Tallinnas Pühavaimu 

 kirikus. 

 

951. Tristan [ps. = Janno, Richard]. Habemega tudengid ja usuline hädaoht : [artikkel]. 

 // Postimees (1932) 13. juuli, nr. 161, lk. 4. 

 Hoiatus tudengkonna hulgas leviva uue ususekti suhtes ; teiste hulgas nimetatud ka 

 Theodor Tallmeistrit ja Voldemar Kuljust. 

 

952. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1932) 18. juuli, nr. 93, lk. 3. (Kiriklikke 

 teateid). 

 21. augustil 1932 piiblipühal jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

953. Ho-ho-ho [tuvastamata autor]. Kuremäe usumuresid : Illuka praost ja köster : häda 

 kiriku ja hingekarjasega : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1932) 3. sept., nr. 100, lk. 

 3. 

 Jõhvi hingekarjane ei tule teenistusi pidama, kuna kiriku õnnistas sisse protestant 

 Voldemar Kuljus. 
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sonumed19320618.2.36
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19320619.1.9&srpos=262&e=------193-et-25--251-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19320630.1.3&srpos=265&e=------193-et-25--251-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19320818.1.3&srpos=274&e=------193-et-25--251-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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954. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1932) 3. sept., nr. 240, lk. 9 ; (Kiriklikud 

 teated). 

 11. septembril 1932 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

955. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1932) 3. sept., nr. 207, lk. 7.  

 Sama nr. 954. 

 

956. Pühavaimu kirik : [teade]. // Sõnumed (1932) 8. sept., nr. 205, lk. 3. (Paari reaga). 

 Voldemar Kuljuse jutlustamise kohta. 

 

957. Pühavaimu kirik : [teade]. // Sõnumed (1932) 9. sept., nr. 206, lk. 3. (Paari reaga).  

 Sama nr. 956. 

 

958. Liturgia uuendamisel : Voldemar Kuljuse referaat : [ülevaade]. // Sõnumed (1932) 

 12. sept., nr. 208, lk. 5. 

 Voldemar Kuljuse loeng teemal „Liturgia ja tema uuendus“. 

 

959. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1932) 13. okt., nr. 117, lk. 4. 

 (Kiriklikke teateid). 

 13. nov. 1932 kontsert-jumalateenistusel kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

960. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1932) 15. nov., nr. 131, lk. 3. (Kiriklikke 

 teateid). 

 20. nov. 1932 surnute mälestuspühal jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

961. Leinajumalateenistus Udrias : [sõnum]. // Kaja (1932) 20. nov., nr. 275, lk. 4. 

 Meriküla all hukkunud kalurite mälestusteenistusel jutlustas Voldemar Kuljus. 

 

962. Kas üldkirik või õp. [Voldemar] Kuljus? : konsistoorium vajab täit selgust : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1932) 20. dets., nr. 348, lk. 6. (Kohalikke teateid). 

 Iisaku kogudusest ja õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 
1933 

 

963. Iisaku kogudus jääb „ketseri“ koguduseks : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1933) 

 3. jaan., nr. 1, lk. 3. 

 Kogudus eirab konsistooriumi nõudmist Voldemar Kuljusest lahti öelda. 

 

964. Iisaku kogudus lutheri kirikust välja : piiskop [Jakob] Kukk „paganast“ pastori 

 juures suvitamas : [artikkel]. // Järva Teataja (1933) 3. jaan., nr. 1, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus – piiskop Kuke naisevend. 

 

965. Iisaku kogudus lutheri kirikust välja : piiskop [Jakob] Kukk „paganast“ pastori 

 juures suvitamas : [ülevaade]. // Kaja (1933) 3. jaan., nr. 2, lk. 3.  

 Sama nr. 964. 

 

966. Iisaku kogudus Lutheri kirikust välja : [sõnum]. // Maa Hääl (1933) 4. jaan., nr. 2, 

 lk. 3. 

 Kogudust ei loeta enam luteriusu koguduseks ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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967. Iisaku kogudus pole luteriusuline : pastor Kuljus ühes Iisaku kogudusega luteriusu 

 kirikust välja? : piiskop õpetaja Kuljuse juures suvitamas : [ülevaade]. // Sakala 

 (1933) 5. jaan., nr. 2, lk. 1. 

 

968. Esialgu jääb Iisakul kõik vanaviisi : kohalisi meeleolusid : arvamisi 

 konsistooriumist : [ülevaade]. // Kaja (1933) 7. jaan., nr. 6, lk. 5. 

 Iisakust on saanud erikogudus, mis tegutseb omaette Voldemar Kuljuse käe all. 

 

969. Terve kogudus lutheri kirikust välja : [ülevaade]. // Tõe Hääl (1933) 7. jaan., nr. 1, 

 lk. 2. 

 Iisaku kogudusest ja õpetaja Voldemar Kuljusest. 

 

970. Alutaguse omapärane kolmainsus : milline on seisukord Iisaku koguduses peale 

 üldkirikust lahkumist? : kogudus on truu oma „ketserist“ õpetajale : [artikkel]. // 

 Virumaa Teataja (1933) 10. jaan., nr. 3, lk. 2. 

 Kohapealsetest meeleoludest, seisukohtadest ning edaspidistest kavatsustest ; 

 koguduse tegelaste, teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse vastused küsitlusele. 

 

971. ÜENÜ Virumaa keskkorralduse kirjandusvõistluste žürii koosseis moodustati : 

 [sõnum]. // Virumaa Teataja (1933) 4. veebr., nr. 14, lk. 3. 

 Novellivõistluse auhindamiskomisjoni kuulub ka kirikuõpetaja ja kirjanik 

 Voldemar Kuljus. 

 

972. Virumaa noorte kirjanduse võistlus : [sõnum]. // Vaba Maa (1933) 14. veebr., nr. 

 37, lk. 6. (Virumaalt). 

 Selgus auhinnakomisjoni koosseis, kuhu kuulub ka Voldemar Kuljus. 

 

973. Virumaa noorte kirjanduse võistlus : [sõnum]. // Maa Hääl (1933) 15. veebr., nr. 

 20, lk. 6. (Virumaalt).  

 Sama nr. 972. 

 

974. ÜENÜ Kahula osakond : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1933) 18. märts, nr. 30, lk. 

 2. 

 7. aastapäeva vaimuliku talituse peab Voldemar Kuljus. 

 

975. Kohtla noored saavad lipu : [sõnum]. // Kaja (1933) 24. märts, nr. 71, lk. 4. 

 Lipp õnnistatakse Voldemar Kuljuse poolt. 

 

976. Kirikulaulu korrastaja [tuvastamata autor]. Kiriku lauluraamatu uuendamise tööst : 

 kas on õigustatud luuletuste parandamine võõra käe läbi? : [vastukaja]. // Päevaleht 

 (1933) 26. märts, nr. 84, lk. 9. 

 Arvamusavaldus seoses Leopold Raudkepi artikliga „Eesti Kirikus“ 2. märtsil 1933 

 ; teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse seisukohtadest antud teemal. 

 

977. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1933) 25. mai, nr. 57, lk. 4. 

 Voldemar Kuljus viib läbi leeriõpetuse, mis saab alguse 12. juunil 1933. 

 

978. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1933) 10. juuni, nr. 154, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 Protestantliku ühingu 8. aastapäeval 18. juunil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 
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979. Protestantliku ühingu aastapäev : [sõnum]. // Vaba Maa (1933) 13. juuni, nr. 135, 

 lk. 7. 

 Jumalateenistusel Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

980. Külmaverd raskel ajal : protestantlik ühing pühitses aastapäeva : [artikkel]. // Vaba 

 Maa (1933) 15. juuni, nr. 137, lk. 7. 

 Kaheksanda aastapäeva pidulik jumalateenistus Pühavaimu kirikus ; Voldemar 

 Kuljus jutlustas teemal „Kannatusest“. 

 

981. Protestantide avaõhu jumalateenistusel 2000 inimest : [ülevaade]. // Vaba Maa 

 (1933) 18. juuli, nr. 165, lk. 6. (Tartust). 

 30. juulil 1933 jumalateenistusele on lubanud jutlustama tulla Voldemar Kuljus.  

 

982. Tartu protestandid tegutsemas : [teade]. // Postimees (1933) 19. juuli, nr. 166, lk. 5. 

 (Tartu teated). 

 30. juuli 1933 vabaõhu-jumalateenistusele oodatakse jutlustama Voldemar Kuljust.  

 

983. Piiskopi põrm Toomkirikus : 40 talaaris vaimulikku ja suur rahvahulk kadunut 

 saatmas : [ülevaade]. // Sõnumed (1933) 28. juuli, nr. 161, lk. 1. 

 Piiskopi leske toetas tema vend Voldemar Kuljus. 

 

984. Piiskop [Jakob] Kukk maeti : leinajumalateenistus Toomkirikus – vabariigi 

 valitsuse, kõrgemate kaitseväelaste, vaimulikkude ja suure rahvahulga osavõtul : 

 kaitseväelised auavaldused kadunule : Pikal Hermanil lipp pooles vardas : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1933) 29. juuli, nr. 175, lk. 1 : fot. 

 Piiskop Kuke leske toetas tema vend Voldemar Kuljus. 

 

985. Piiskop [Jakob] Kukk maeti : suur rahvahulk saatis kirikujuhti viimsele 

 puhkepaigale : järelehüüdeid riigivanemalt ja koguduste esindajailt : [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1933) 29. juuli, nr. 203, lk. 1 : fot. 

 Leske toetas ta vend Voldemar Kuljus. 

 

986. Piiskop Jakob Kukk suri : surm murdis mehe peale 5-kuist haigust soolte ummistuse 

 tagajärjel : kirikupea maeti reedel : [ülevaade]. // Maa Hääl (1933) 29. juuli, nr. 88, 

 lk. 5 : fot. 

 Piiskopi leske toetas vend Voldemar Kuljus. 

 

987. Piiskop J[akob] Kuke viimselt teekonnalt : lahkunud kirikujuhti saatis 

 Toomkirikusse tuhandeid inimesi : kirstupanekut toimis prof. H[ugo] B[ernhard] 

 Rahamägi : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1933) 29. juuli, nr. 84, lk. 2. 

 Kirstu järel kõndis poegadega piiskopi lesk, keda toetas vend Voldemar Kuljus. 

 

988. Piiskopi põrmu juures : 40 vaimulikku ja 25.000 inimest kadunud kirikupeaga 

 hüvasti jätmas : pühalik kirstupanemine Toomkirikus : [ülevaade]. // Uudisleht 

 (1933) 29. juuli, nr. 116, lk. 3 : fot. 

 Piiskop Jakob Kuke matustel saatis leske vend Voldemar Kuljus. 

 

989. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1933) 29. juuli, nr. 203, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 30. juulil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330613.1.7&srpos=345&e=------193-et-25--326-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330615.1.7&srpos=346&e=------193-et-25--326-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330615.1.7&srpos=346&e=------193-et-25--326-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330718.1.6&srpos=348&e=------193-et-25--326-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330719.2.53&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sonumed19330728.2.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330729.1.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19330729.2.2&srpos=144&e=-------et-25--126-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=maahaal19330729.2.44
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19330729.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uudisleht19330729.1.3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19330729.2.36.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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990. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1933) 29. juuli, nr. 175, lk. 7.  

 Sama nr. 989. 

 

991. Jumalateenistus Vanemuise aias : [kuulutus]. // Postimees (1933) 30. juuli, nr. 176, 

 lk. 8. 

 31. juulil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus ja liturgia peab Jüri Kimmel. 

 

992. Tartu : [teade]. // Postimees (1933) 30. juuli, nr. 176, lk. 6. (Kiriklikke teateid). 

 Vanemuise aias jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

993. Leinajumalateenistus Toompea kirikus : [ülevaade]. // Järva Teataja (1933) 1. aug., 

 nr. 87, lk. 1. 

 Piiskop Jakob Kuke ärasaatmisel osales teiste vaimulike hulgas ka Voldemar 

 Kuljus. 

 

994. Protestantide jumalateenistus „Vanemuise“ aias : [ülevaade]. // Postimees (1933) 2. 

 aug., nr. 178, lk. 5. 

 Avaõhtu jumalateenistusele oli kutsutud jutlustama Voldemar Kuljus. 

 

995. Tartust : [sõnum]. // Vaba Maa (1933) 2. aug., nr. 178, lk. 6. 

 Vanemuise aias vabaõhu-jumalateenistusel jutlustas Voldemar Kuljus.  

 

996. „Vanemuise“ aias jumalateenistus : [teade]. // Postimees (1933) 2. aug., nr. 178, lk. 

 7. 

 15. augustil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

997. Jumalateenistus „Vanemuise“ aias : [sõnum]. // Herold (1933) 6. aug., nr. 30, lk. 6. 

 (Tartu teated). 

 15. augustil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

998. –mp [tuvastamata autor]. „Maa sool“ : [retsensioon]. // Vaba Maa (1933) 6. aug., 

 nr. 182, lk. 6. (Kirjandus). 

 Rets. rmt.: Maa sool : jutlusi. – [Eesti : s.n.], 1933 (Narva : Narva Kirjastusühisus). 

 – 123 lk. : ill. kaas.  

 Vt. nr. 4. 

 

999. Kuljus jutlustab jälle Tartus : [teade]. // Vaba Maa (1933) 8. aug., nr. 183, lk. 6. 

 15. augustil 1933 Vanemuise aias. 

 

1000. Praegu ilmus Voldemar Kuljuse kogu jutlusi „Maa sool“ : [kuulutus]. // Vaba Maa 

 (1933) 10. aug., nr. 185, lk. 2. 

 Voldemar Kuljuse teosest. 

 

1001. Praegu ilmus Voldemar Kuljuse kogu jutlusi „Maa sool“ : [kuulutus]. // Vaba Maa 

 (1933) 11. aug., nr. 186, lk. 3.  

 Sama nr. 1000. 

 

1002. Praegu ilmus Voldemar Kuljuse kogu jutlusi „Maa sool“ : [kuulutus]. // Esmaspäev 

 (1933) 21. aug., nr. 34, lk. 2.  

 Sama nr. 1000. 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330729.1.7&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330730.2.36.3&srpos=358&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330730.2.32&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateatajaew19330801.2.3
http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s990864&nid=53075
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330802.1.6&srpos=361&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330815.2.32.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=herold19330806.2.19&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330806.1.6&srpos=364&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330808.1.6&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330810.1.2&srpos=368&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN|txTI|txAU|txTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19330811.1.3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=esmaspaev19330821.2.18.1&srpos=375&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
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1003. „Vanemuise“ aed : [teade]. // Postimees (1933) 13. aug., nr. 188, lk. 6. (Kiriklikke 

 teateid). 

 15. augustil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1004. „Vanemuise“ aias jumalateenistus : [kuulutus]. // Postimees (1933) 15. aug., nr. 

 189, lk. 7. 

 15. augustil 1933 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1005. Türi uudised : [sõnum]. // Järva Teataja (1933) 15. aug., nr. 189, lk. 4. 

 Voldemar Kuljus jutlustas kiriku pargis. 

 

1006. Praegu ilmus Voldemar Kuljuse kogu jutlusi „Maa sool“ : [kuulutus]. // Maa Hääl 

 (1933) 21. aug., nr. 98, lk. 2. 

 Sama nr. 1000. 

 

1007. Õpetaja Kuljus jutlustas : [sõnum]. // Järva Teataja (1933) 31. aug., nr. 100, lk. 4. 

 (Türi uudised). 

 Voldemar Kuljus jutlustas Türil kiriku pargis. 

 

1008. Eesti avalikkude tegelaste kalender : [ülevaade]. // Romaan (1933) september, nr. 

 18, lk. 560. 

 Oktoobrikuus sündinud ; teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse sünnipäevast 2. 

 oktoobril 1898. 

 

1009. Uute raamatute nimestik. // Tallinna Keskraamatukogu Teated (1933) september, 

 nr. 1/2, lk.11. 

 Usu-, mõtte- ja kasvatusteaduste all on kirjas ka Voldemar Kuljuse raamat „Maa 

 sool“. 

 

1010. Iisaku vald – mägede ja orgude maa I : [artikkel]. // Kaja (1933) 5. sept., nr. 207, 

 lk. 4. 

 Iisakust ja muu hulgas ka sealsest pastorist Voldemar Kuljusest. 

 

1011. Pastor Kuljus tõlgib näitemängu : müsteeriumid ettekandele kirikus : [sõnum]. // 

 Päevaleht (1933) 8. sept., nr. 244, lk. 6. 

 Paul Sepp on leidnud sobiva materjali vanas saksa keeles ; eesti keelde panemiseks 

 on andnud nõusoleku Iisaku õpetaja ja kohalik näitejuht Voldemar Kuljus. 

 

1012. … P[aul] Sepa maailmarekorditest : [ülevaade]. // Uudisleht (1933) 16. sept., nr. 

 144, lk. 4. 

 Ka tema lavastatavast müsteeriumist ; käsikirja kirjutab Voldemar Kuljus Johannes 

 Linnakoski näidendi „Igavene võitlus“ järgi. 

 

1013. Läti „Kuljus“ : [artikkel]. // Päevaleht (1933) 16. okt., nr. 282, lk. 2. 

 Läti konsistoorium on hädas mässulise õpetaja Janis Sandersiga ; vihje Iisaku 

 õpetajale Voldemar Kuljusele. 

 

1014. Vaimulik teater Eestis : [ülevaade]. // Uudisleht (1933) 23. okt., nr. 171, lk. 2. 

 Paul Sepa „Eluohvri“ käsikirja on Voldemar Kuljus ümber töötanud Johannes 

 Linnankoski müsteeriumist „Igavene võitlus“. 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330813.2.28&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19330815.2.32.2&srpos=373&e=------193-et-25--351-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateatajaew19330831.2.64&e=-------et-25--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=maahaal19330821.2.11.1&srpos=376&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateatajaew19330831.2.64&srpos=379&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/77424
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/30836
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kaja19330905-1.2.46&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19330908.2.34&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uudisleht19330916.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19331016.2.11&srpos=387&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uudisleht19331023.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------


155 

 

1015. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1933) 28. okt., nr. 123, lk. 5. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Usupuhastuspühal, 5. novembril. 1932 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1016. Müsteerium „Elu ohver“ ettekandmisele : Kas näitemäng on kohane kirikusse : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1933) 8. nov., nr. 305, lk. 5. 

 Müsteeriumi käsikirja kirjutas Voldemar Kuljus. 

 

1017. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1933) 9. nov., nr. 128, lk. 4. 

 (Kiriklikke teateid). 

 19. novembril 1933 surnutepühal jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1018. Paul Sepp ja kirik : müsteerium „Elu ohver“ lavastatakse esialgu „Estonia“ 

 kontsertsaalis : [ülevaade]. // Uudisleht (1933) 10. nov., nr. 183, lk. 5. 

 Käsikirja kirjutas Voldemar Kuljus. 

 

1019. Näitemäng kirikusse : kas müsteerium kõlbab kirikusse? : jumalateenistusele 

 dramaatilise kuju andmise küsimus vaekausil : hääli poolt ja vastu : mida käsitab 

 „Elu ohver“? : [ülevaade]. // Uudisleht (1933) 11. nov., nr. 184, lk. 4. 

 Vaimulikud, ka Voldemar Kuljus, vastavad ajalehe küsimustele. 

 

1020. Kooli- ja leerilastele soovitame : [kuulutus]. // Esmaspäev (1933) 13. nov., nr. 46, 

 lk. 2. 

 Teiste raamatute hulgas soovitatakse ka Voldemar Kuljuse jutluste raamatut „Maa 

 sool“. 

 

1021. Kooli- ja leerilastele soovitame : [kuulutus]. // Maa Hääl  (1933) 13. nov., nr. 134, 

 lk. 2.  

 Sama nr. 1020. 

 

1022. Kooli- ja leerilastele soovitame : [kuulutus]. // Vaba Maa (1933) 15. nov., nr. 268, 

 lk. 5.  

 Sama nr. 1020. 

 

1023. Paul Sepa Müsteeriumimängud : Eluohver Estonia kontsertsaalis 29. ja 30. 

 detsembril : tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Päevaleht (1933) 15. dets., 

 nr. 342, lk. 8. 

 Muu hulgas ka näidendi kirjutajast Voldemar Kuljusest. 

 

1024. Iisaku õpetaja juubel : Voldemar Kuljus 10 aastat koguduse õpetajana ja 

 seltskonnategelasena : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1933) 16. dets., nr. 144, lk. 

 2 : fot.  

 Fotol Voldemar Kuljus. 

 

1025. Õp. Kuljuse 10. ametijuubel : [ülevaade]. // Vaba Maa (1933) 17. dets., nr. 296, lk. 

 9. 

 

1026. Müsteeriumi „Eluohver“ ettekannetele 29. ja 30. dets. „Estonia“ kontsertsaalis : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1933) 20. dets., nr. 347, lk. 6. (Teater ja muusika). 

 Müsteeriumi teksti on kirjutanud Voldemar Kuljus. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19331028.1.5&srpos=146&e=-------et-25--126-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22%c3%b5p+kuljus%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19331108.2.30&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19331109.1.4&srpos=396&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uudisleht19331110.1.5&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uudisleht19330916.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=esmaspaev19331113.2.18.1&srpos=399&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=maahaal19331113.2.14.1&srpos=400&e=------193-et-25--376-byDA%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19331115.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19331215.2.35.3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19331216.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19331217.1.9
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19331220.2.29&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22amerik%2c+anton%22---------
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1027. Paul Sepa Müsteeriumimängud : esimene mäng „Eluohver“ Estonia kontsertsaalis 

 29. ja 30. detsembril : tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Päevaleht (1933) 

 20. dets., nr. 347, lk. 8.  

 

1028. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1933) 23. dets., nr. 147, lk. 6. (Kiriklikke 

 teateid). 

 1. jaanuaril 1934 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1029. Paul Sepa Müsteeriumimängud : esimene mäng „Eluohver“ Estonia kontsertsaalis 

 29. ja 30. detsembril : Tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Uudisleht (1933) 

 23. dets., nr. 214, lk. 12.  

 Sama nr. 1025. 

 

1030. Paul Sepa Müsteeriumimängud : esimene mäng „Eluohver“  Estonia kontsertsaalis 

 29. ja 30. detsembril : Tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Päevaleht (1933) 

 24. dets., nr. 351, lk. 12.  

 Sama nr. 1025. 

 

1031. Riigivanem müsteeriumi-mängude avamisele : [ülevaade]. // Päevaleht (1933) 28. 

 dets., nr. 352, lk. 4.  

 Paul Sepa lavastatud müsteeriumi „Eluohver“ ettekandele Estonia kontserdisaalis 

 oodatakse nii riigivanemat kui ka Voldemar Kuljust, kes on müsteeriumi teksti 

 autor. 

 

1032. Müsteeriumi-mängud Estonias : P[aul] Sepa uusim lavastus tuli reedel ettekandele 

 : [artikkel]. // Uudisleht (1933) 30. dets., nr. 217, lk. 1. 

 Teksti on koostanud Voldemar Kuljus. 

 

1033. Paul Sepa Müsteeriumimängud : esimene mäng „Eluohver“ Estoniakontsertsaalis 

 29. ja 30. detsembril : Tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Päevaleht (1933) 

 29. dets., nr. 353, lk. 8.  

 Sama nr. 1025. 

 

1034. Paul Sepa Müsteeriumimängud : esimene mäng „Eluohver“  Estonia kontsertsaalis 

 29. ja 30. detsembril : Tekst õp. Voldemar Kuljus : [kuulutus]. // Päevaleht (1933) 

 30. dets., nr. 354, lk. 8.  

 Sama nr. 1025. 

 

1035. ArA [tuvastamata autor]. Eluohver : Paul Sepa müsteeriumimängude esimene mäng 

 Estonia kontserdisaalis 29. dets. 1933 : [artikkel]. // Vaba Maa (1933) 31. dets., nr. 

 306, lk. 9. 

 Voldemar Kuljus on kirjutanud erilise teksti „Eluohver – müsteerium Kainist ja 

 Aabelist“. 

 

1934 

 

1036. Ooper ja kontserdid : [ülevaade]. // Muusikaleht (1934) jaanuar, nr. 1, lk. 20. 

 (Kodumaa). 

 Paul Sepa lavastatud müsteeriumist, millele on teksti kirjutanud Voldemar Kuljus. 
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1037. Paul Sepa Müsteeriumimängud : Eluohver Estonia kontsertsaalis 7. jaanuaril : tekst 

 õp. Voldemar Kuljus : [teade]. // Päevaleht (1934) 5. jaan., nr. 4, lk. 8. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1038. Paul Sepa Müsteeriumimängud : Eluohver Estonia kontsertsaalis 7. jaanuaril : tekst 

 õp. Voldemar Kuljus : [teade]. // Päevaleht (1934) 7. jaan., nr. 6, lk. 6.  

 Sama nr. 1037. 

 

1039. Tartu Tütarlaste Gümnaasium : [teade]. // Postimees (1934) 16. jaan., nr. 15, lk. 7. 

 (Kõnesid ja koosolekuid). 

 16. jaan. 1934 Protestantliku Ühingu kõnekoosolekul kõneleb Voldemar Kuljus 

 teemal „Sopakirjandus“. 

 

1040. Pühavaimu kirik : [teade]. // Postimees (1934) 17. jaan., nr. 16, lk. 5. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Õhtune jumalateenistus Protestantlikus Ühingus 17. jaan. 1934, kus jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

1041. Miks levib pornograafia : kõlvatust võib leida kõikjalt, kui tahetakse : õpetaja 

 Kuljuse kõne Tartu protestantlikus ühingus : [ülevaade]. // Vaba Maa (1934) 18. 

 jaan., nr. 14, lk. 6. 

 Protestantliku ühingu korraldusel kõneles Voldemar Kuljus Tartus 

 „Pornograafilisest kirjandusest“. 

 

1042. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1934) 3. märts, nr. 61, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 1. märtsil 1934 koguduse saalis loeng „Pilte tervituskommete ajaloost“ ;kõneleb 

Voldemar Kuljus. 

 

1043. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1934) 4. märts, nr. 53, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 1042. 

 

1044. Õpetaja Voldemar Kuljus protestantliku ühingu koosolekul : [sõnum]. // Vaba Maa 

 (1934) 9. märts, nr. 57, lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse kõne tervituskommete ajaloost. 

 

1045. Usuline liikumine Tapal : [sõnum]. // Päevaleht (1934) 11. märts, nr. 69, lk. 8. 

 (Tapalt). 

 Koosolekuid käib pidamas ka Voldemar Kuljus. 

 

1046. Kuldpulm Mäetagusel : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1934) 20. märts, nr. 32, lk. 2. 

 Kõrve talu peremehe Jaan Proodeli ja tema abikaasa kuldpulma vaimuliku talituse 

 pidas Voldemar Kuljus. 

 

1047. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1934) 27. märts, nr. 35, lk. 4. 

 (Kiriklikud teated). 

 Teise ülestõusmispüha jumalateenistuse peab õpetaja Voldemar Kuljus. 
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1048. ÜENÜ Virumaa Keskkorraldus : novellivõistluste tulemused : [ülevaade]. // 

 Virumaa Teataja (1934) 5. apr., nr. 37, lk. 2. 

 Žürii, kuhu kuulus ka Voldemar Kuljus, otsustas üksmeelselt parimaks tunnistada 

 novelli „Kraavitööline“, mille autoriks ÜENÜ Järve osakonna esimees Ernst 

 Pääro. 

 

1049. ÜENÜ Virumaa Keskkorraldus tänab kõiki : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 

 14. apr., nr. 41, lk. 4.  

 Tänatakse ka novellivõistluse žüriis osalenud Voldemar Kuljust hoolsa ja 

 asjatundliku töö eest. 

 

1050. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1934) 3. mai, nr. 49, lk. 4. 

 6. mail 1934 jumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1051. Voldemar Kuljus „Maa sool“ : [kuulutus]. // Vaba Maa (1934) 18. mai, nr. 115, lk. 

 2.  

 Reklaam Voldemar Kuljuse raamatule. 

 

1052. Voldemar Kuljus „Maa sool“ : [kuulutus]. // Maa Hääl (1934) 19. mai, nr. 58, lk. 6.  

 Sama nr. 1051. 

 

1053. Nelipühiks : V[oldemar] Kuljus „Vabas Maas“ : [ülevaade]. // Postimees (1934) 20. 

 mai, nr. 136, lk. 2. (Teised lehed). 

 Voldemar Kuljus annab edasi pildi kirjanik Anatole France´lt, mille mõte peitub 

 selles, et inimene peab Jumalale andma parima, mis tal on. 

 

1054. Voldemar Kuljus „Maa sool“ : [kuulutus]. // Hommikuleht (1934) 23. mai, nr. 113, 

 lk. 1.  

 Sama nr. 1051. 

 

1055. Võitlus õp. Kuljuse talaari ümber : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 24. mai, 

 nr. 57, lk. 3. (Alutaguselt). 

 Voldemar Kuljuselt nõutakse talaari kandmise lõpetamist, kuna ta  on vaimulikust 

 seisusest välja heidetud. 

 

1056. Kirikutülid uuesti lõkkel : Tallmeister ja Kuljus esitasid riigivanemale märgukirja : 

 [ülevaade]. // Kaja (1934) 2. juuni, nr. 127, lk. 3. 

 Protest kiriku keskjuhtide plaanide vastu, mis annaks keskvalitsusele laialdasemad 

 õigused üksikkoguduste üle ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1057. Kuidas on lugu Kuljuse talaariga : [sõnum]. // Kaja (1934) 2. juuni, nr. 127, lk. 7. 

 Võtta vaimulikkust seisusest välja heidetud Voldemar Kuljus talaari kandmise 

 pärast vastutusele. 

 

1058. Kirikutülid uuesti lõkkel : Tallmeister ja Kuljus esitasid riigivanemale märgukirja : 

 [sõnum]. // Järve Teataja (1934) 5. juuni, nr. 65, lk. 1.  

 Sama nr. 1056. 
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https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19340414.1.4&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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1059. Tudulinna kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1934) 25. juuli, nr. 84, lk. 3. 

 (Kiriklikke teateid). 

 28. juulil 1934 kontsert-jumalateenistusel ja 29. juulil 1934 surnuaiapühal 

 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1060. Lipuõnnistamise pidustused Varesmetsas : ÜENÜ lipu õnnistas Iisaku 

 kirikuõpetaja Voldemar Kuljus : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 10. aug, nr. 

 91, lk. 2. 

 Õnnistamistalituse pidas ja kõneles Voldemar Kuljus.  

 

1061. ÜENÜ Mäetaguse-Metsküla osakond saab lipu : [sõnum]. // Virumaa Teataja 

 (1934) 20. aug., nr. 95, lk. 2. 

 Õnnistamise pidustustel 26. augustil 1934 peab vaimuliku talituse Voldemar 

 Kuljus. 

 

1062. Iisaku kogudus üldkiriku alla? : [ülevaade]. // Kaja (1934) 21. aug., nr. 196, lk. 4. 

 Voldemar Kuljus pooldab piiskopi ettepanekut teatud tingimustel üldkirikusse 

 astumist. 

 

1063. Iisaku kogudus üldkiriku alla? : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 22. aug., nr. 

 96, lk. 2.  

 Sama nr. 1062. 

 

1064. Suurejooneline lipuõnnistamispidu Mäetagusel : [sõnum]. // Virumaa Teataja 

 (1934) 29. aug., nr. 99, lk. 1. 

 ÜENÜ Mäetaguse-Metsküla osakonnas pidas õnnistamistalituse Voldemar Kuljus. 

 

1065. Uue piiskopiga uued tuuled : kirik ei usu Maarja neitsilikkust : Vold[emar] Kuljus, 

 Th[eodor] Tallmeister ja prof. [Eduard] Tennmann üldkiriku rüppe tagasi – 

 protestandid saavad eluõiguse : [artikkel]. // Uudisleht (1934) 14. sept., nr. 171, lk. 

 3. 

 Piiskop Hugo Bernhard Rahamäega ametis olekuga on üldkirikus toimumas 

 muutused, kus otsitakse lepitust liberaalse suuna esindajatega ; teiste hulgas ka 

 Voldemar Kuljusest. 

 

1066. Vaimulikust kirjandusest : [kuulutus]. // Vaba Maa (1934) 14. sept., nr. 216, lk. 8. 

 Teiste hulgas soovitatakse ka Voldemar Kuljuse raamatuid „Maa sool“ ja „Juuda 

 suudlus“. 

 

1067. Vaimulikust kirjandusest : [kuulutus]. // Vaba Maa (1934) 15. sept., nr. 217, lk. 10.  

 Sama nr. 1066. 

 

1068. Õp. Tallmeister ja Kuljus leppisid konsistooriumiga : erakorraline kirikupäev 

 piiskopi ametisse õnnistamise puhul : [ülevaade]. // Postimees (1934) 16. sept., nr. 

 253, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s989400&nid=54640


160 

 

1069. Piiskop pühitseti ametisse : suure pidulikkusega sooritati pühalik talitus 

 riigivanema, valitsuvõimude ja suurte rahvahulkade osavõtul : kiriku sisemised 

 lõhed likvideeritud : riik mõistab kiriku kasvatuslikku tähtsust : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1934) 17. sept., nr. 218, lk. 7. 

 Päeva tähtsust suurendas kirikupäeva otsus võtta üldkirikusse tagasi Iisaku 

 kogudus ja amnesteerida Voldemar Kuljus, võttes ta tagasi vaimulikku seisusesse. 

 

1070. Piiskop Rahamägi õnnistati ametisse : pidulik talitus Toomkirikus : Iisaku ja 

 Pühavaimu kogudused võeti tagasi üldkiriku liikmeks : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1934) 17. sept., nr. 107, lk. 1. 

 Erakordsel kirikupäeval Mihkli kirikus amnesteeriti Voldemar Kuljus vaimulikku 

 seisusesse tagasi võtmisega. 

 

1071. Eesti Ev. Luteri Usu kiriku teise piiskopi ametisse õnnistamine : [ülevaade]. // Eesti 

 Kirik (1934) 20. sept., nr. 39, lk. 3 : fot.  

 Uus piiskop Hugo Bernhard Rahamägi andis muuhulgas ülevaate läbirääkimiste 

 kohta Iisaku koguduse ja tema hingekarjase Voldemar Kuljusega, kes on tõotanud 

 edaspidi hoiduda sekelduste tekitamisest ja edasi töötada usutunnistuslikel alustel. 

 

1072. Homseid sünnipäevi : [sõnum]. // Vaba Maa (1934) 1. okt., nr. 230, lk. 7. 

 1. oktoobril teiste hulgas sünnipäev ka Voldemar Kuljusel. 

 

1073. Ons see uudiseks, et… : [sõnum]. // Esmaspäev (1934) 14. okt., nr. 42, lk. 7.  

 Proua piiskop Melanie Kukk ja pr. Person on õed ning kirikuõpetaja Voldemar 

 Kuljus ja näitejuht-näitleja Richard Kuljus on nende vennad – kõik mitmekülgsed 

 inimesed, kusjuures Voldemar Kuljus on avaldanud luuletusi ja tegutsenud 

 asjaarmastaja-näitlejana. 

 

1074. Iisakust : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 5. nov., nr. 127, lk. 3. 

 Muusika- ja kirjandusseltsi üldhariduslikest loengutest ; kohalike tegelaste hulgas 

 refereerib ka Voldemar Kuljus usuliste küsimuste üle. 

 

1075. Suur raamatute pakkumine : usulise sisuga : [kuulutus]. // Vaba Maa (1934) 8. nov., 

 nr. 263, lk. 8. 

 Teiste usulise sisuga raamatute hulgas ka Voldemar Kuljuse jutluste raamatud 

 „Maa sool“ ja „Juudasuudlus“. 

 

1076. Suur raamatute pakkumine : usulise sisuga : [kuulutus]. // Maa Hääl (1934) 11. nov., 

 nr. 133, lk. 3.  

 Sama nr. 1075. 

 

1077. Suur raamatute pakkumine : Usulise sisuga : [kuulutus]. Vaba Maa (1934) 13. nov., 

 nr. 267, lk. 8.  

 Sama nr. 1075. 

 

1078. A. D. [tuvastamata autor]. Põgenemine : [artikkel]. // Sakala (1934) 14. nov., nr. 

 132, lk. 2. 

 Kurjategija Artur Sirgu põgenemisega seoses puudutatakse kirjanik Voldemar 

 Kuljuse „Maa soolas“ esitatud süüküsimust. 
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1079. V[oldemar] Kuljus annab ametivande : piiskop sõitis Iisakusse : [ülevaade]. // Vaba 

 Maa (1934) 8. dets., nr. 289, lk. 1. 

 Piiskop Hugo Bernhard Rahamägi külaskäik seoses Iisaku koguduse tagasi 

 võtmisega kirikuliitu. 

 

1080. Iisaku ja Tudulinna laulatus üldkirikuga : õp. Kuljuselt võeti ametivanne : 

 [ülevaade]. // Vaba Maa (1934) 10. dets., nr. 290, lk. 4. 

 Voldemar Kuljusele anti tagasi ordineerimistunnistus. 

 

1081. Piiskop käis Iisakus, Tudulinnas ja Iisakus : õpetaja Kuljus andis uuesti ametivande 

 : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1934) 10. dets, nr. 142, lk. 2.  

 

1082. Kuljus jälle kirikurüppe : [sõnum]. // Sakala (1934) 12. dets, nr. 144, lk. 2. 

 

1083. Piiskop Rahamägi Iisakul : Tudulinnas sobitas piiskop lepitust kahe koguduse vahel 

 : V[oldemar] Kuljusele anti tagasi ev. lutheri usu õpetaja õigused : [ülevaade]. // 

 Kaja (1934)12. dets., nr. 239, lk. 4. 

 

1084. Piiskop Iisakus ja Tudulinnas : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1934) 13. dets, nr. 50, lk. 

 2–3. 

 Iisaku kogudus tagasi kirikuliitu ja Voldemar Kuljusele tagasi tema õpetaja-ameti 

 õigused. 

 

1935 

 

1085. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1935) 11. jaan., nr. 11, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated). 

 20. jaan. 1935 koguduse 58. aastapäeva jumalateenistusel jutlustab Voldemar 

 Kuljus. 

 

1086. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1935) 18. jaan., nr. 16, lk. 10. (Kiriku 

 teated). 

 Koguduse saalis vaimulik loeng ; Voldemar Kuljus kõneleb teemal „Salomoni 

 ülemlaul“. 

 

1087. 58. aastapäev : [teade]. // Päevaleht (1935) 18. jaan., nr. 18, lk. 6. (Mõne reaga). 

 Pühavaimu kogudus pühitsetakse Iisaku õpetaja Voldemar Kuljuse jutlusega. 

 

1088. Kiriku keskvalitsus võib kirikuõpetajale keelata osavõtmise poliitikast : 

 usuteadlaste konverentsi otsuseid Tartus : [ülevaade]. // Järve Teataja (1935) 23. 

 jaan., nr. 10, lk. 3. (Kirik ja poliitika). 

 Konverentsi uuteks liikmeteks on vastu võetud õpetajad Kuljus, Kuusik, Alfred 

 Lepp, Leist ja Pöhl. 

 

1089. Usuteadlased peavad konverentsi : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1935) 23. jaan., 

 nr. 10, lk. 1. 

 Tartus üleriigilisest usuteadlaste konverentsist võtab ühe uue liikmena osa ka 

 õpetaja Voldemar Kuljus. 
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1090. Tallinna Pühavaimu koguduse 58. aastapäev : [sõnum]. // Eesti Kirik (1935) 24. 

 jaan., nr. 4, lk. 5. (Tallinna Teated). 

 20. jaan. 1935 jutlustas külalisena Voldemar Kuljus. 

 

1091. Voldemar Kuljus „Protestantlise Ilma“ toimetajaks : [sõnum]. // Vaba Maa (1935) 

 28. jaan., nr. 24, lk. 7. 

 Protestantide häälekandjast ja Voldemar Kuljusest. 

 

1092. Mäetaguse põllumeeste selts alustas tegevust : [sõnum]. // Kaja (1935) 6. juuni, nr. 

 132, lk. 2. 

 Esimesel peakoosolekul pidas vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1093. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1935) 14. juuni, nr. 162, lk. 9. (Kiriklikud 

 teated). 

 17. juunil 1935 Protestantliku ühingu 10. aastapäeva jumalateenistusel jutlustab 

 Voldemar Kuljus. 

 

1094. Pühavaimu kirik : [teade]. // Vaba Maa (1935) 15. juuni, nr. 140, lk. 10. (Kiriklikud 

 teated). 

 Sama nr. 1093. 

 

1095. Protestantlik ühing 10-aastane : rohkelt kingitusi ühingu juhtidele : [ülevaade]. // 

 Vaba Maa (1935) 19. juuni, nr. 143, lk. 4. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1096. Alutaguse skaudid laagris : [sõnum]. // Kaja (1935) 3. juuli, nr. 154, lk. 4. 

 Jõuga järvede äärest matkas laager Iisakusse, kus Voldemar Kuljus pidas 

 skautidele erijumalateenistuse. 

 

1097. K.-L. Kohtla-Järve kompanii 10. aastap. pidustused : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1935) 8. juuli, nr. 77, lk. 3. 

 Kaitseliitlased andsid truudusetõotuse, mispuhul pidas vaimuliku talituse Voldemar 

 Kuljus. 

 

1098. „Kuradi usuline väärtus“ : [ülevaade]. // Vaba Maa (1935) 18. juuli, nr. 167, lk. 9. 

 Voldemar Kuljuse „Protestantlikus Maailmas“ ilmunud artiklist „Mis arvata 

 kuradist?“ 

 

1099. Vihm rikkus Iisaku tuletõrjapäeva : järgmise viie aasta jooksul mootor- ja 

 autopritsideni : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1935) 31. juuli, nr. 87, lk. 2. 

 Vaimuliku talituse pidas Voldemar Kuljus, kes õnnistas pritsikuuri ja pritsid. 

 

1100. Tudulinna ühendati kogudusi : [ülevaade]. // Postimees (1935) 10. aug., nr. 215, lk. 

 1. 

 Ollakse rahul praeguse olukorraga ; Iisaku-Tudulinna abikoguduse ringis 

 pooldatakse Iisaku õpetajat Voldemar Kuljust. 

 

1101. Tudulinna kogudused ei hakka ühte : [sõnum]. // Kaja (1935) 21. aug., nr. 196, lk. 

 7. (Virumaalt). 

 Muu hulgas ka õpetaja Voldemar Kuljusest. 
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1102. Liiguste tuletõrje 30. a. : [sõnum]. // Postimees (1935) 26. sept., nr. 262, lk. 6. (Ringi 

 ümber kodumaa). 

 Juubelipidustuste vaimuliku talitusele läbiviimisel osales ka Voldemar Kuljus. 

 

1103. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Postimees  (1935) 1. okt., nr. 267, lk. 7. 

 Teiste sünnipäevaliste hulgas nimetatud ka Voldemar Kuljust ; sündinud 1898. a. 

 Kundas Virumaal. 

 

1104. Sünnipäevalapsi : [teade]. // Päevaleht (1935) 1. okt., nr. 271, lk. 8. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljuse sünnipäevast. 

 

1105. Illuka Algkool 50-aastane : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1935) 6. nov., nr. 129, 

 lk. 2.  

 Alutaguse vanima kooli juubelil kõneles Voldemar Kuljus teemal „Raamat ja elu“. 

 

1106. Eesti Ev. Lut. Usu Kiriku aruanne 1934. a. kohta : koostanud piiskop Rahamägi : 

 [ülevaade]. // Eesti Kirik (1935) 7. nov., nr. 45, lk. 4. 

 Muu hulgas avaldab Voldemar Kuljus kahetsust ette tulnud pahanduste pärast ning 

 lubab edaspidi oma õpetustes seista Püha Kirja ja meie usutunnistuse kirjade 

 alusel. 

 

1107. Õnnistamisepäevaks : [kuulutus]. // Vaba Maa (1935) 30. nov., nr. 283, lk. 6. 

 Reklaamitakse raamatuid, mida võiks kinkida leerilastele ; ka Voldemar Kuljuse 

 raamatud „Juudasuudlus“ ja „Maa sool“. 

 

1936 

 

1108. Konsistooriumi otsuseid : [sõnum]. // Uus Eesti (1936) 16. jaan., nr. 15, lk. 4.  

 Konsistooriumi koosolekul tehti teatavaks perekonnaseisu ametnikud-vaimulikud ; 

 ministeeriumi poolt on kinnitatud ka Voldemar Kuljus. 

 

1109. Tudulinna koguduse keerdsõlm : [ülevaade]. // Uus Eesti (1936) 16. jaan., nr. 15, 

 lk. 6. 

 Iisaku koguduse ja Tudulinna Rahu koguduse suhetest ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

1110. Konsistooriumi otsuseid : [sõnum]. // Järva Teataja (1936) 17. jaan., nr. 2, lk. 4.

 Sama nr. 1108. 

 

1111. Ausammas Viru laulikule : annetuste vastuvõtjaid leidub igas rahvarikkamas kohas 

 : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1936) 29. jaan., nr. 11, lk. 6. 

 Annetusi Kreutzwaldi ausamba püstitamise heaks võtab teiste hulgas vastu ka 

 Voldemar Kuljus. 

 

1112. Õpetaja Kuljus Sompas : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1936) 6. märts,  nr. 25, lk. 

 2. (Alutaguselt).  

 Voldemar Kuljus kõneles Sompa koolimajas teemal „Unenägudest ja nende 

 tähendusest“. 
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1113. SDS [tuvastamata autor]. Alutaguse ja tema pealinn : Alutaguse saaks 3 uut linna, 

 kui järgiks Otepää eeskujule : [ülevaade]. // Vaba Maa (1936) 8. apr, nr. 81, lk. 8. 

 Muu hulgas Iisaku tuntud „ketserist“ Voldemar Kuljusest. 

 

1114. Jõhvi, Vaivara ja Iisaku – tulevased linnakandidaadid : [artikkel]. // Maa Hääl 

 (1936) 10. apr, nr. 41, lk. 8. (Virumaa hüved Alutagusel). 

 Muu hulgas ka sellest, et Iisaku sai tuntuks tänu oma „ketserlikule“ õpetajale 

 Voldemar Kuljusele, kes on kohapeal väga lugupeetud ja austatud inimene. 

 

1115. Pühavaimu kirik : [teade]. // Eesti Kirik (1936) 11. juuni, nr. 24, lk. 6. 

 Voldemar Kuljus jutlustab 17. juunil 1936 Protestantliku Ühingu aastapäeva 

 jumalateenistusel. 

 

1116. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1936) 12. juuni, nr. 157, lk. 7. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 1115. 

 

1117. Alutaguse laulupäev Iisakus : [sõnum]. // Maa Hääl (1936) 15. juuni, nr. 37, lk. 5 ; 

 fot. 

 14. juunil 1936 toimunud laulupäeval esines päevakohase kõnega Voldemar Kuljus 

 ; fotol laulupäeva rongkäik. 

 

1118. Alutaguse laulupäev Iisakus : [sõnum]. // Vaba Maa (1936) 15. juuni, nr. 133, lk. 5 

 ; fot. 

 Sama nr. 1117. 

 

1119. Teine kihelkondlik laulupäev Iisakus : ühendatud laulukooride ja puhkpillide 

 orkestrite kontsert Iisaku kirikumäel : õhtul vabaõhtuetendusena „Tasuja“ : 

 [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 17. juuni, nr. 23, lk. 1. 

 Peokõne pidas Voldemar Kuljus, kes rõhutas Iisaku vaimusuuruse köster Hanseni 

 suuri teeneid. 

 

1120. Võidupüha pidustused Kohtla-Järvel ja Kiviõlis : Järve lahingus langenute 

 mälestussamba juures peab jumalateenistuse õpetaja V[oldemar] Kuljus : 

 [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 22. juuni, nr. 27, lk. 1. 

 Järve lahingus langenute ausamba juures peab jumalateenistuse peab Voldemar 

 Kuljus. 

 

1121. Saksi spordiseltsi „Säde“ pidustused : [ülevaade]. // Järve Teataja (1936) 17. juuli, 

 nr. 82, lk. 8. 

 Teise aastapäeva tähistamise vabaõhu-jumalateenistusel jutlustab Voldemar 

 Kuljus. 

 

1122. Vaimulik peopäev Varesmetsas : [teade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 8. aug, 

 nr. 66, lk. 1. 

 Vabaõhu jumalateenistusel peab vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1123. Lipuõnnistamine ÜENÜ Järve osakonnas : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised 

 (1936) 7. sept., nr. 91, lk. 2. 

 Vaimulikul teenistusel pidas kõne Voldemar Kuljus. 
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1124. Iisakusse asutatakse ÜENÜ osakond : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1936) 9. sept., 

 nr. 102, lk. 5. 

 Uue organisatsiooni asutamisest võtab osa ka Voldemar Kuljus. 

 

1125. Järve noorte suurpäev : [ülevaade]. // Maa Hääl (1936) 9. sept., nr. 103, lk. 6. 

 (Virumaalt). 

 Kohaliku ÜENÜ osakonna lipuõnnistamisel 6. sept. 1936 Järve seltsimajas pidas 

 vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1126. Pühavaimu kirik : [teade]. // Eesti Kirik (1936) 10. sept., nr. 37, lk. 6. 

 Koguduse saalis kõneleb 13. sept. 1936 Voldemar Kuljus. 

 

1127. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1936) 11. sept., nr. 246, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated).  

 Sama nr. 1126. 

 

1128. Pühavaimu kirik : [teade]. // Uus Eesti (1936) 12. sept., nr. 247, lk. 12.  

 Sama nr. 1126. 

 

1129. Iisakusse asutatakse ÜENÜ osakond : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 

 11. sept., nr. 95, lk. 2.  

 Sama nr. 1124. 

 

1130. Ranna-Pungerja – Peipsi pärl : [ülevaade]. // Uudisleht (1936) 19. sept., nr. 146, lk. 

 8 : fot.  

 Ranna-Pungerja populaarsus suvituskohana kasvab ; tulevaseks suvilaomanikuks 

 on teiste hulgas ka Voldemar Kuljus. 

 

1131. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Postimees (1936) 1. okt., nr. 265, lk. 7. 

 Voldemar Kuljus sündinud 2. okt. 1898. 

 

1132. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Päevaleht (1936) 1. okt., nr. 266, lk. 8.  

 Sama nr. 1131. 

 

1133. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Uus Eesti (1936) 1. okt., nr. 266, lk. 7.  

 Sama nr. 1131. 

 

1134. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Vaba Maa (1936) 1. okt., nr. 224, lk. 9. 

 Sama nr. 1131. 

 

1135. Majandusminister K[arl] Selter Rakvere kandidaadiks : [ülevaade]. // Uudisleht 

 (1936)  29. okt., nr. 169, lk. 3. 

 Rahvuskogu valimiste kandidaadid Virumaa 72. ringkonnas (Jõhvi, Mäetaguse, 

 Illuka, Iisaku ja Tudulinna vallad) on Rakvere ringkonnakohtu prokurör Karl 

 Kompus ja pastor Voldemar Kuljus. 

 

1136. Õp. Kuljus kõneleb : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 14. nov., nr. 149, 

 lk. 2.  

 Protestantliku ühingu Narva osakonna korraldusel kõneleb „Võitleja“ saalis 15. 

 nov. Voldemar Kuljus teemal „Johannese ilmutamisest“. 
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1137. Tudulinna kirikus algavad jumalateenistused. Iisaku ja Rahu kogudused saavutasid 

 kokkuleppe [ülevaade]. // Uus Elu (1936) 12. dets., nr. 337, lk. 2. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1138. Tudulinna kirikus algavad jumalateenistused. Iisaku ja Rahu kogudused saavutasid 

 kokkuleppe [ülevaade]. // Järva Teataja (1936) 14. dets., nr. 146, lk. 5 : fot. 

 Sama nr. 1137. 

 

1139. Tudulinna kirikus algavad jumalateenistused. Iisaku ja Rahu kogudused saavutasid 

 kokkuleppe [ülevaade]. // Uus Eesti (1936) 14. dets., nr. 337, lk. 2. 

 Sama nr. 1137. 

 

1140. Tudulinna kirikus algavad jumalateenistused. Iisaku ja Rahu kogudused saavutasid 

 kokkuleppe [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1936) 14. dets., nr. 143, lk. 3 : fot. 

 Sama nr. 1137. 

 

1141. Iisakus asutati ÜENÜ osak. : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1936) 16. dets., nr. 

 144, lk. 2. 

 Noorte kultuurilisele tegevusele aitab kaasa Voldemar Kuljus, kes on noorte keskel 

 võitnud suure poolehoiu. 

 

1142. Iisakus asutati ÜENÜ osak. : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1936) 17. 

 dets., nr. 177, lk. 1.  

 Sama nr. 1141. 

 

1143. Kokkulepe Iisaku ja Rahu koguduste vahel saavutatud : [ülevaade]. // Eesti Kirik 

 (1936) 17. dets., nr. 51, lk. 1. 

 Küsimuste läbiarutamiseks olid konsistooriumisse kutsutud Iisaku ja Tudulinna 

 Rahu koguduste esindajad ; teiste hulgas ka Voldemar Kuljus. 

 

1937 

 

1144. Pühavaimu koguduse tähtpäev : [ülevaade]. // Vaba Maa (1937) 18. jaan., nr. 13, 

 lk. 3. 

 60-aastapäeva puhul on õnnitlusi telegraafi ja kirja teel saatnud teiste seas ka 

 Voldemar Kuljus Iisakust. 

 

1145. Rootsi-Soome Mihkli kirik : [teade]. // Eesti Kirik (1937) 28. jaan., nr. 4, lk. 4. 

 (Kiriklikud teated). 

 29. jaan. 1937 kõneleb Voldemar Kuljus teemal „Käsk ja armastus“. 

 

1146. „Käsk ja armastus“ : [kuulutus]. // Päevaleht (1937) 28. jaan., nr. 28, lk. 9.  

 Voldemar Kuljuse loeng 29. jaan. 1937. 

 

1147. Mõne reaga : [teade]. // Päevaleht (1937) 29. jaan., nr. 29, lk. 6. (Kohalikke teateid). 

 Voldemar Kuljuse loeng Kristlaste Oma-Abi Ühingus ainel „Teadus ja armastus“. 

 

1148. Rootsi-Soome Mihkli kirik : [teade]. // Päevaleht (1937) 29. jaan., nr. 29, lk. 7. 

 Sama nr. 1145. 
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1149. Iisaku hingekarjast ähvardatakse : anonüümkiri pühadeaegse jutlustamise pärast 

 Tudulinnas : [ülevaade]. // Vaba Maa (1937) 25. märts, nr. 69, lk. 6. 

 Voldemar Kuljusest. 

 

1150. Tudulinlased ähvardavad kirikuõpetaja V[oldemar] Kuljuse õhku lasta : [ülevaade]. 

 // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 25. märts, nr. 68, lk. 1. 

 Ähvarduskiri Voldemar Kuljusele. 

 

1151. Iisaku hingekarjast ähvardatakse : Anonüümkiri pühadeaegse jutlustamise pärast 

 Tudulinnas : [ülevaade]. // Maa Hääl (1937) 26. märts, nr. 35, lk. 5.  

 Sama nr. 1149. 

 

1152. Õpetaja Kuljust ähvardatakse õhku lasta : Vold[emar] Kuljus hädas Tudulinnaga 

 : vaatamata ähvardusele sõidab K[uljus] pühade ajal Tudulinna jutlustama : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1937) 25. märts, nr. 84, lk. 6. 

 Voldemar Kuljust ei taheta lubada Tudulinna kirikusse jutlustama ja ähvardatakse. 

 

1153. Tudulinlased ähvardavad kirikuõpetaja V[oldemar] Kuljuse õhku lasta : [sõnum]. 

 // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 25. märts, nr. 68, lk. 1. 

 Voldemar Kuljus sai anonüümkirja, kus teda ähvardatakse seoses jutlustamisega 

 Tudulinnas.  

 

1154. Õpetaja Kuljust ähvardatakse õhku lasta : [ülevaade]. // Uudisleht (1937) 25. märts, 

 nr. 59, lk. 3. 

 Omapärane ähvarduskiri Voldemar Kuljusele seoses Tudulinna kirikus jutluse 

 pidamisega. 

 

1155. Iisaku hingekarjast ähvardatakse : anonüümkiri pühadeaegse jutlustamise pärast 

 Tudulinnas : [ülevaade]. // Maa Hääl (1937) 26. märts, nr. 35, lk. 5.  

 Sama nr. 1149. 

 

1156. Kirikuskandaal Iisakus : [ülevaade]. // Sakala (1937) 31. märts, nr. 35, lk. 1. 

 Tudu abikogudus pooldab Voldemar Kuljust ja ei lase õpetaja Uuspõldu kirikusse. 

 

1157. Kirikutüli Tudulinnas : kirikuõpetajale tehti esimesel pühal kaks protokolli : 

 [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 31. märts, nr. 69, lk. 2. 

 Tudulinna Rahu koguduse pastorit Friedrich Uuspõldu trahviti Voldemar Kuljuse 

 teenistuse ajal korra rikkumise eest. 

 

1158. Pühadeaegsed usutülid Tudulinnas : rahu koguduse õpetaja pidas kiriku ukse ees 

 jumalateenistust ja sai kaks protokolli : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1937) 31. 

 märts, nr. 36, lk. 1. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1159. Soovitakse rahvahääletust Tudulinnas : kirikutüli Tudulinna ja Iisaku koguduste 

 vahel : [ülevaade]. // Vaba Maa (1937) 1. apr., nr. 72, lk. 5. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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1160. Soovitakse rahvahääletust Tudulinnas : Kirikutüli Tudulinna ja Iisaku koguduste 

 vahel : [ülevaade]. // Maa Hääl (1937) 2. apr., nr. 37, lk. 3. 

 Sama nr. 1159. 

 

1161. Ususõda Tudulinnas : üks jumalateenistus kiriku sees ja teine müüri ääres : 

 [ülevaade]. // Uudisleht (1937) 2. apr., nr. 63, lk. 3. 

 Voldemar Kuljus teenis kirikus ja Tudulinna Rahukoguduse õpetaja Friedrich 

 Uuspõld kiriku ees väljas. 

 

1162. Õpetaja Kuljus saab ähvarduskirju : [sõnum]. // Postimees (1937) 12. apr., nr. 98, 

 lk. 4. 

 Arvatakse, et kirja saatjaks on keegi Tudulinnast, Voldemar Kuljuse vastaste 

 hulgast. 

 

1163. Õp. V[oldemar] Kuljus kõneleb „Võitlejas“ : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised 

 (1937) 16. apr., nr. 83, lk. 2. 

 Protestantliku Ühingu korraldusel esineb Voldemar Kuljus kõnega 

 „Temperament“. 

 

1164. Aadama küljeluu : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 20. apr., nr. 86, lk. 

 2. 

 Protestantliku Ühingu korraldusel Võitleja saalis toimunud koosolekul kõneles 

 Voldemar Kuljus temperamentide küsimusest, selgitades iseloomutüüpe. 

 

1165. T. [tuvastamata autor]. Metsade ja laante süda – Iisaku : kuidas elatakse eemal 

 põlismetsade keskel : karm välimus, aga soe süda : naissugu ootab suve : mets 

 on teinud iisaklase jõukaks : kes on Iisaku tähtsaim mees? : [ülevaade]. // Järva 

 Teataja (1937) 23. apr., nr. 48, lk. 6. 

 Iisakust ja ka Iisaku tähtsaimaks meheks peetud Voldemar Kuljusest. 

 

1166. Iisaklaste eeskujulik istutamispäev : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1937) 3. mai, 

 nr. 50, lk. 6. 

 Alevi kaunistamise propagandapäeval, 1. mail õnnistas Voldemar Kuljus 

 turuplatsile istutatud tamme ning pidas huvitava ja mõtterikka kõne. 

 

1167. Iisakus istutati ilupuid : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 4. mai, nr. 

 97, lk. 1. 

 Kodukaunistamise propagandapäeval Voldemar Kuljuse poolt õnnistatud tamm 

 istutati tööde alguse tähistamiseks, seejuures pidas Voldemar Kuljus mõtterohke 

 ja huvitava kõne. 

 

1168. Kodukaunistamise hoogtöö pidulik algus Iisakus : [sõnum]. // Virumaa Teataja 

 (1937) 7. mai, nr. 52, lk. 4 : fotod. 

 Voldemar Kuljus õnnistas töö alguse jäädvustamiseks istutatud tamme. 

 

1169. Alutaguse praostkonna sinod oli koos : 20. juunil korraldatakse vaimulik laulupäev 

 : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 22. mai, nr. 110, lk. 1.  

 Valitakse noorsootöö toimkond, mille koosseisus on õpetajad Aleksander Alver, 

 Leo Treumann, Voldemar Kuljus, köster A. Muda, abipraost Jaak Varik jt. 
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1170. 25 aastat kultuuritööd Oonurmes : Oonurme hariduselts pühitseb 25-aastapäeva : 

 märkeid seltsi arengust ja kultuuritööst : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1937) 11. 

 juuni, nr. 66, lk. 4 : fot. 

 Aktuse vaimuliku osa peab Voldemar Kuljus. 

 

1171. Kohtla-Järvelt : võidupüha eeltöid : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1937) 11. juuni, 

 nr. 66, lk. 7. 

 Oma nõusoleku võidupühal Kohtla-Järvele esinema tulla on andnud Voldemar 

 Kuljus. 

 

1172. Õp. Th[eodor] Tallmeistri 25. a. õpetajaameti pidulik jumalateenistus : [teade]. // 

 Eesti Kirik (1937) 25. juuni, nr. 25, lk. 6. (Kiriklikud teated). 

 Jutluse peab Voldemar Kuljus. 

 

1173. Õp. Th[eodor] Tallmeistri 25. a. õpetajaameti pidulik jumalateenistus : [teade]. // 

 Päevaleht (1937) 30. juuni, nr. 173, lk. 6. (Kiriklikud teated).  

 Sama nr. 1172. 

 

1174. Ta on kui Ristija Johannes… : pidulik jumalateenistus Pühavaimu kirikus õp. 

 Th[eodor] Tallmeistri 25-a. ametijuubeli puhul : [ülevaade]. // Uudisleht (1937) 

 1. juuli, nr. 116, lk. 3. 

 Kauaaegne sõber ja kaastöötaja protestantlikul tööpõllul Voldemar Kuljus 

 meenutab juubilari tööd ja tegevust ning aegu, mil tal tuli raskustega võidelda 

 oma tõekspidamiste ja ideede läbiviimisel. 

 

1175. Th[heodor] Tallmeistri tööjuubel : kogudus annetas oma hingekarjasele 1000 

 krooni välismaareisi kuludeks : jumalateenistus rahva rohkel osavõtul : [ülevaade]. 

 // Vaba Maa (1937) 1. juuli, nr. 146, lk. 5 : fot.  

 Päevakohase kõne pidas Voldemar Kuljus ; fotol Theodor Tallmeister oma 

 aupäeval. 

 

1176. Õp. Tallmeistri 25 a. ametijuubelilt : [ülevaade]. // Postimees (1937) 1. juuli, nr. 

 137, lk. 4. 

 Kõne pidas Theodor Tallmeistri kaasteeline protestantlikult tööpõllult Voldemar 

 Kuljus. 

 

1177. Tudulinnas : [teade]. // Virumaa Teataja (1937) 23. juuli, nr. 83, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 1. aug. 1937 surnuaiapüha-jumalateenistuse peab Voldemar Kuljus. 

 

1178. Iisaku kiriku 70-a. juubel : aastakümneid edukat võitlust luterluse ja hariduse eest : 
 [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 7. aug., nr. 173, lk. 2. 

 Iisaku kiriku ja koguduse ajaloost ning õpetajatest ; ka pastor Voldemar Kuljusest. 

 

1179. KaWe [tuvastamata autor]. Iisaku kiriku avamine : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1937) 11. aug., nr. 91, lk. 2. 

 Koguduse 70. juubelil pidas liturgia Voldemar Kuljus. 
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1180. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1937) 11. aug., nr. 91, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Kuremäepäeval, 15. aug. 1937, teenivad Voldemar Kuljus ja Johannes Selliov 

 Hallistest. 

 

1181. Kohtla-Järve ÜENÜ lipu õnnistamise pidustus : [sõnum]. // Uus Eesti Narva 

 Uudised (1937) 12. aug., nr.177, lk. 1. 

 Eesseisval lipuõnnistamisel peab vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1182. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1937) 15. sept., nr.106, lk. 4. (Kiriklikud 

 teated). 

 Piiblipühal, 19. sept. 1937 teenib Voldemar Kuljus. 

 

1183. Miks protestantlik liikumine vaibus : õpetaja V[oldemar] Kuljuse  „deklaratsioon“ 

 „Protestantlikus Maailmas“ : „Ega lastekarjaga saa  protestantlikku liikumist teha“ 

 : [vastukaja]. // Vaba Maa (1937) 20. sept., nr. 215, lk. 2. (Päevaküsimusist). 

 Voldemar Kuljuse selgitav vastus seoses kunstnik Rasmus Kangro-Pooli ajakirjas 

 Nädal Pildis ilmunud artikliga meie kiriku tulevikust, kus muu hulgas heidetakse 

 protestantliku liikumise juhtidele ette, et nad ei suutnud oma vaateid läbi suruda ja 

 nüüd vaikivad. 

 

1184. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Postimees (1937) 1. okt., nr. 265, lk. 4. 

 Teiste hulgas sünnipäev ka Voldemar Kuljusel. 

 

1185. Homseid sünnipäevi : [teade]. // Uus Eesti (1937) 1. okt., nr. 266, lk. 9. 

 Sama nr. 1184. 

 

1186. Lõikuspidusid Virumaal : Oonurmes : [sõnum]. //Virumaa Teataja (1937) 22. okt., 

 nr. 122, lk. 7. 

 Jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1187. Iisakus austati ja jäädvustati kahe suurmehe mälestust : piduliku kontsert- aktusega 

 avati kohalikus koolimajas „Ema süda“ lauluviisi looja, kauaaegse koolimehe ja 

 haridustegelase R. T. Hanseni ja Vabadussõja sangari leitnant R[einhold] 

 Sabolotnõi rinnakujud : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1937) 2. nov., nr. 

 247, lk. 1. 

 Austatavate teeneid tuletas aktuse kõnes meelde kirikuõpetaja Voldemar Kuljus ja 

 soovis, et need kaks kohalikku kangelast jääksid kasvavale noorusele eeskujuks. 

 

1188. Iisaku austas oma suurmehi : piduliku aktusega avati kohalikus koolimajas 

 kauaaegse koolimehe Robert Theodor Hanseni ja Vabadussõja sangari leitnant 

 Reinhold Sabolotnõi rinnakujud : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1937) 3. nov., nr. 

 127, lk. 2. 

 Austatavate teeneid tuletas aktuse kõnes meelde kirikuõpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1189. Pühavaimu kirik : [kuulutus]. // Päevaleht (1937) 12. nov., nr. 308, lk. 8. (Kiriklikud 

 teated). 
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1190. Pühavaimu kirik : [kuulutus]. // Uus Eesti (1937) 12. nov., nr. 308, lk. 10. 

 (Kiriklikud teated). 

 Sama nr. 1189. 

 

1191. Peatoimetaja H[ugo] Kukke kõneles Iisakus ja Illukal : [sõnum]. // Uus Eesti (1937) 

 13. dets., nr. 339, lk. 4. 

 Ajalehe „Uus Eesti“ peatoimetaja rahvarohketel koosolekutel ; Iisakus pidas 

 vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1192. Peremees oma kirikust välja!... : kirikutülid Tudulinna kiriku ümber algasid uuesti 

 : [ülevaade]. // Vaba Maa (1937) 16. dets., nr. 290, lk. 6. 

 Voldemar Kuljusest seoses Tudulinna kirikutüliga. 

 

1193. Peremees oma kirikust välja!... : Kirikutülid Tudulinna kiriku ümber algasid uuesti 

 : [ülevaade]. / Maa Hääl (1937) 17. dets., nr. 146, lk. 7. 

 Sama nr. 1192. 

 

1194. Vaatleja [tuvastamata autor]. Päevapudemeid Oonurmest : ühiskondlik elu teeb 

 edusamme : usulises elus loidus : puudus meistrimeestest : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1937) 28. dets., nr. 150, lk. 2. 

 Kohalik rahvas pole rahul kirikuvalitsuse korraldusega, mis keelab Voldemar 

 Kuljusel alates 1938. aastast kõik vaimulikud talitused Tudulinna Rahukoguduse 

 piirkonnas. 

 

1938 

 

1195. Tudulinna koguduse liige [tuvastamata autor]. Tudulinna-Iisaku kirikutüli: 

 [artikkel]. // Vaba Maa (1938) 4. jaan., nr. 2, lk 8. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1196. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1938) 11. veebr., nr. 18, lk 6. (Kiriklikke 

 teateid). 

 13. veebr. 1938 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1197. Kuljus kõneleb Rakveres : [teade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1938) 1. apr., nr. 

 74, lk. 2.  

 Voldemar Kuljus kõneleb teemal „Tühi haud“. 

 

1198. Õp. V[oldemar] Kuljus huvitava kõnega : [kuulutus]. // Uus Eesti Narva Uudised 

 (1938) 2. apr., nr. 75, lk. 2.  

 Voldemar Kuljus esineb 3. apr. 1938 karskusseltsi Võitleja saalis kõnega „Tühi 

 haud“. 

 

1199. Õpetaja V[oldemar] Kuljus kõneles „Võitlejas“ : [sõnum]. // Uus Eesti Narva 

 Uudised (1938) 4. apr., nr. 76, lk. 2. 

 

1200. Toimetusele saadetud kirjandus : [ülevaade]. // Päevaleht (1938) 13. apr., nr. 102, 

 lk. 10. 

 Uudiskirjandusest ; nimetatud ka Voldemar Kuljuse kirjutist „Palve žestist“ 

 ajakirjas Protestantlik Maailm 1938 nr. 1.  
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1201. Tudulinna kirik suletakse jutlustamiseks : Iisaku koguduse juhatuse otsus hakkab 

 maksma 7. maist : konsistoorium uue keerdsõlme ees : [ülevaade]. // Päevaleht 

 (1938) 4. mai, nr. 120, lk. 7. 

 Koguduse õpetaja Voldemar Kuljus kõrvalseisja osas. 

 

1202. Kõrvaltvaataja [tuvastamata autor]. Tudulinna kirikutülid : [artikkel]. // Päevaleht 

 (1938) 7. mai, nr. 123, lk. 13. 

 Mõistlik lahendus – anda Tudulinna kirik kasutusse mõlemale poolele ; muu hulgas 

 ka Voldemar Kuljusest. 

 

1203. Tudulinna Rahukoguduse liige [tuvastamata autor]. Tudulinna kirikutüli : kiri 

 toimetusele : [vastukaja]. // Uus Eesti (1938) 13. mai, nr. 131, lk. 12. 

 Vastuseks ajalehtedes ilmunule Iisaku koguduse juhatuse otsus Tudulinna kiriku 

 sulgemise kohta ehk „ususõda“ Voldemar Kuljuse pooldajate ja vastaste vahel. 

 

1204. Iisaku koguduse juhatus tagandati : põhjuseks Tudulinna kiriku sulgemine : 

 [ülevaade]. // Postimees (1938) 19. mai, nr. 135, lk. 1. 

 Voldemar Kuljuselt nõutakse seletust. 

 

1205. Toomara, O[skar]. Tudulinna kirikutülide selgitamiseks : [ülevaade]. // Maa Hääl 

 (1938) 20. mai, nr. 59, lk. 7. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1206. Iisaku kogudusel uus nõukogu : konsistoorium tagandas senise nõukogu tervikuna 

 : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1938) 10. juuni, nr. 67, lk. 4. 

 Uue nõukogu moodustamise ülesanne pandi koguduse õpetajale Voldemar 

 Kuljusele. 

 

1207. Iisaku kogudusele moodustati uus nõukogu : [ülevaade]. // Postimees (1938) 10. 

 juuni, nr. 155, lk. 4. 

 Ülesanne pandi koguduse õpetajale Voldemar Kuljusele. 

 

1208. Tudulinna ehitatakse teine kirik : ühe valla rahvas ei mahu ühte kirikusse : 

 [ülevaade]. // Päevaleht  (1938) 30. aug., nr. 234, lk. 5. 

 Koosolek keeruliste kirikutülide lahendamiseks, kus osalesid ka konsistooriumi 

 assessor Jakob Aunver ja õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1209. Tudulinna tahetakse uut kirikut : [ülevaade]. // Uus Eesti (1938) 30. aug., nr. 237, 

 lk. 3.  

 Koosolek keeruliste kirikutülide lahendamiseks, kus osalesid ka konsistooriumi 

 assessor Jakob Aunver ja õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1210. Tudulinna tahetakse uut kirikut : [ülevaade]. // Järva Teataja (1938) 31. aug., nr. 

 100, lk. 7. 

 Sama nr. 1209. 

 

1211. Tudulinnas tuleb teatripäev : [teade]. // Päevaleht (1938) 10. sept., nr. 245, lk. 9. 

 18. sept. 1938 toimuvast üritusest, kus teiste hulgas refereerib ka Voldemar Kuljus. 
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1212. Iisaku kogudus : [teade]. // Virumaa Teataja (1938) 16. sept., nr. 108, lk. 6. 

 18. sept. 1938 Illuka kiriku õnnistamisel osalevad praost Jalajas ja õpetajad Varik 

 ja Kuljus. 

 

1213. Tudulinnas oli teatripäev : [sõnum]. // Päevaleht (1938) 21. sept., nr. 256, lk. 7. 

 Esimene teatripäev maal, kahjuks jäid tulemata referendid Andres Särev Tallinnast 

 ja Voldemar Kuljus Iisakust. 

 

1214. Kuremäelt : korraldatakse lõikuspidu : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1938) 26. sept., 

 nr. 112, lk. 6. (Viru ringvaade). 

 Illuka rahvamajas peab vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1215. Illukal korraldatakse lõikuspidu : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised (1938) 27. 

 sept., nr. 217, lk. 2. 

 Vaimuliku talituse peab Voldemar Kuljus ja kõnega esineb riigivolikogu liige Hugo 

 Kukke. 

 

1216. Voldemar Kuljus 40-a.: [ülevaade] // Virumaa Teataja (1938) 30. sept., nr. 114, lk. 

 4. 

 Pühapäeval, 2. okt. 1938 pühitseb oma 40. sünnipäeva ja tähistab oma 15-a. 

 ametijuubelit Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljus.  

 

1217. Voldemar Kuljus 15 aastat Iisaku õpetajaks : [ülevaade]. // Päevaleht (1938) 30. 

 sept., nr. 265, lk. 7. 

 Voldemar Kuljus kuulub usuteadlasena silmapaistvamate liberalismi esindajate 

 hulka Eesti kirikus.  

 

1218. Voldemar Kuljus : [teade]. // Uus Eesti (1938) 1. okt., nr. 269, lk. 11. (Sünnipäevi). 

 Teiste sünnipäevalaste kõrval ka Voldemar Kuljuse sünnipäevast. 

 

1219. Voldemar Kuljus 40-aastane : pühapäeval pühitseb 40 a. sünnipäeva ja 15 a. 

 õpetajaameti juubelit Iisaku koguduses Eesti ev.-luteri kiriku protestantliku 

 voolu esindajaid Voldemar Kuljus : [ülevaade]. // Postimees (1938) 1. okt., nr. 

 266, lk. 6. 

 Voldemar Kuljusega seonduvast. 

 

1220. Voldemar Kuljus 40-a. : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1938) 30. sept., nr. 114, 

 lk. 4. 

 Voldemar Kuljuse 40. sünnipäeva ja 15. ametijuubeli tähistamisest. 

 

1221. Voldemar Kuljus 40-a. : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva Uudised (1938) 1. okt., nr. 

 221, lk. 1. 

 Sama nr. 1220. 

 

1222. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1938) 2. okt., nr. 127, lk. 6. 

 6. nov. 1938 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1223. V[oldemar] Kuljus 40-aastane : 15 aastat Iisaku koguduse teenistuses : [ülevaade]. 

 // Maa Hääl (1938) 3. okt., nr. 116, lk. 4. 
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1224. Kodukaunistus seltskondlikus kohtus : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1938) 7. okt., 

 nr. 117, lk. 6. 

 Üritustest Illuka rahvamajas ja kirikus ; lõikustänupühal ja nais-kodukaitsjate 

 pühalikul vandetõotuse andmisel teenib Voldemar Kuljus. 

 

1225. Õp. V[oldemar] Kuljus Väike-Maarjasse ja õp. J[ohannes] Hiiemets Iisakusse? : 

 üks kavatsus kiriku kõrgemas juhtkonnas : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1938) 

 28. okt., nr. 126, lk. 1. 

 Ettepanekule kohad vahetada on hingekarjased vastanud eitavalt. 

 

1226. Toimetusele saadetud kirjandus : [tutvustus]. // Päevaleht (1938) 3. nov., nr. 298, 

 lk. 10.  

 Uues perioodikas sisalduvast ; ka Protestantslikus Maailmas 1938, nr. 3 

 sisalduvast Voldemar Kuljuse „Jeesuse tähendamissõnade mõistmisest“. 

 

1227. Nestorius [tuvastamata autor]. Ühe vana puukiriku ajalugu : [artikkel]. // 

 Protestantlik Maailm (1938) detsember, nr. 1, lk. 22-30. 

 Tudulinna kiriku ajaloost ja ka Voldemar Kuljusest. 

 

1939 

 

1228. Tallinnas, teisipäeval, 31. jaanuaril : [teade]. // Uus Eesti (1939) 31. jaan., nr. 30, 

 lk. 3. (Kuhu täna minna?). 

 Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1229. Iisakust : Asutati protestantlik ühing : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1939) 1. 

 veebr., nr. 14, lk. 6. 

 Edaspidi hakkab ühing levitama ajakirja nimetusega Protestantlik Maailm, 

 mille toimetajaks on Voldemar Kuljus. 

 

1230. Karskusnõupidamine Iisakus : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1939) 1. veebr., 

 nr. 14, lk. 2. 

 Alkoholi- ja karskusoludest Iisakus kõneleb Voldemar Kuljusest. 

 

1231. Iisaku hädas puskari ja denaturaadiga : keelatagu denaturaadi vabamüük : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1939) 7. veebr., nr. 38, lk. 6. 

 Alkoholismivastasest võitlusest ; seltskonnategelaste nõupidamisel andis kujuka 

 pildi kohalikest alkoholi- ja karskusoludest Voldemar Kuljus. 

 

1232. Ka Iisaku asub karskustööle: häda puskari ja denaturaadiga : [ülevaade]. // 

 Postimees (1939) 7. veebr. nr. 37, lk. 7. 

 Alkoholivastasest võitlusest Iisakus ; nõupidamisel kõneleb ka Voldemar Kuljus. 

 

1233. Iisaku asub võitlusse alkoholiga : ka puskar päevakorral : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1939) 8. veebr., nr. 17, lk. 2. 

 Naiskodukaitse Iisaku jsk. ja Eesti Karskusliidu ühisel ettevõttel korraldatud 

 seltskonnategelaste nõupidamisel olid kõne all alkoholi- ja karskusolud 

 kohapeal, millest andis ülevaate Voldemar Kuljus. 

 

 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19381007.1.6&srpos=181&e=------193-et-25--176-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19381028.1.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19381103.2.37
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uuseesti19390131.2.29
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390201.1.6&srpos=142&e=------193-et-25--126-byDA.rev%2cbyAU%2cbyTI-txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-kuljus---------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390201.1.2
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19390207.2.32
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19390207.2.58
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390208.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19390208.1.2&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------


175 

 

 

 

1234. Häda puskari ja denaturaadiga : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1939) 9. veebr., nr. 6, 

 lk. 7. 

 Seltskonnategelaste nõupidamisel andis kohalikest alkoholi- ja karskusoludest 

 ülevaate Voldemar Kuljus. 

 

1235. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 22. veebr., nr. 23, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 26. veebr. 1939 jumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1236. Iisakust : Protestantliku ühingu huviõhtu : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 27. 

 veebr., nr. 25, lk. 6. (Viru ringvaade). 

 Protestantlikul koosolekul esinevad osakonna esimees Hans Ilves ja Voldemar 

 Kuljus. 

 

1237. Tallmeister, Theodor. Usuvaidluste „aruandja“ lõppsõna : [ülevaade]. // Päevaleht 

 (1939) 17. märts, nr. 76, lk. 3. 

 Poleemika Voldemar Kuljuse vaadete ja tegutsemise selgitamise osas. 

 

1238. Tudulinna kirik avati : [ülevaade]. // Päevaleht (1939) 14. apr., nr. 101, lk. 5. 

 Kevadpüha jumalateenistuse pidas Voldemar Kuljus. 

 

1239. Kuremäelt : õp. Kuljus kõneles usust : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1939) 26. apr., 

 nr. 49, lk. 4. (Virumaa ringvaade). 

 Voldemar Kuljus esinemisest huvitava ettekandega „Muhamed ja tema usk“ 

 Kuremäe ja Illuka koolides. 

 

1240. Püssikuul kiriku aknasse : [sõnum]. // Uus Eesti (1939) 4. mai, nr. 120, lk. 11. 

 Voldemar Kuljus on teatanud tulistamisest ametivõimudele. 

 

1241. Püssikuul kiriku aknasse : [sõnum]. // Järva  Teataja (1939) 5. mai, nr. 51, lk. 5. 

 Sama nr. 1240. 

 

1242. Vabadussõja monumendi vallakomiteesid : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1939) 5. 

 mai, nr. 52, lk. 6. 

 Tärivere vallakomiteesse kuulub teiste hulgas ka Voldemar Kuljus. 

 

1243. Loeng Muhamedi üle : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 15. mai, nr. 56, lk. 4. 

 16. mail 1939 Jõhvi algkoolis ÜENÜ osakonna kõneõhtul esineb Voldemar Kuljus. 

 

1244. Mälestussammas Sabolotnyle : soomusronglased kogunevad Iisakusse langenud 

 lahingukaaslasi mälestama : [ülevaade]. // Uudisleht (1939) 26. juuni, nr. 94, lk. 3 : 

 fot. 

 Teenistuse peab Voldemar Kuljus ; Reinhold Sabolotny sõjalisi teeneid 

 Vabadussõjas on hinnatud Vabaduse Risti 1. liigi 3. järgu ja 2. liigi 3. järguga. 

 Fotol kangelase vend Voldemar Sabolotny kujur Kase poolt valmistatud 

 Reinhold Sabolotny kujuga. 
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1245. Võidupüha pidustusi Virumaal : Kuremägi täis loitvat tõrvikute valgust : [sõnum]. 

 // Virumaa Teataja (1939) 28. juuni, nr. 73, lk. 3. 

 Langenute mälestamise jumalateenistusel Illuka kirikus teenisid Voldemar Kuljus 

 ja Kuremäe kloostri preester Roman Tang. 

 

1246. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 28. juuni, nr. 73, lk. 3. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Surnuaiajumalateenistusel 2. juulil 1939 teenib Voldemar Kuljus. 

 

1247. Soomusronglased lnt. Sabolotny haual : vanad lahinguvennad külastavad  eesotsas 

 kol. K[arl] Partsiga soomusrongide kangelase kalmu Iisakus [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1939) 30. juuni, nr. 74, lk. 3. 

 Mälestusjumalateenistuse peab Voldemar Kuljus. 

 

1248. Soomusronglased mälestavad lnt. Sabolotnõid : sõjaaegsete soomusronglaste 

 väljasõit Iisakusse : 20 aastat Vabadussõja sangari ltn. R[einhold] Sabolotnõi 

 surmast : [ülevaade]. // Postimees (1939) 1. juuli, nr. 172, lk. 5. 

 Mälestusjumalateenistusel peab vaimuliku talituse Voldemar Kuljus. 

 

1249. Soomusronglased Vabadussõja kangelase haual : vanad lahingumehed 

 külastavad soomusrongide kangelase ltn. R[einhold] Sabolotny kalmu Iisakus : 

 [ülevaade]. // Päevaleht (1939) 1. juuli, nr. 174, lk. 8. 

 Mälestusjumalateenistuse talituse peab Voldemar Kuljus. 

 

1250. Mälestati R[einhold] Sabolotnõi surma-aastapäeva : [ülevaade]. // Maa Hääl (1938) 

 3. juuli, nr. 73, lk. 5 : fot. 

 Jumalateenistuse haual pidas Voldemar Kuljus ; fotodel Sabolotnõi kalm Iisakus ja 

 soomusrongide kangelased kadunu venna Voldemar Sabolotnõi talu ees. 

 

1251. Soomusronglased austasid lahingukaaslast : Iisakus peeti mälestusteenistus lnt. 

 R[einhold] Sabolotny haual : 27 ohvitseri eesotsas kol. Parts´iga tegi väljasõidu ja 

 asetas pärja : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1939) 3. juuli, nr. 75, lk. 3. 

 Kalmistul pidas mälestusjumalateenistuse Voldemar Kuljus, kes oma sisukas kõnes 

 tõi esile manalasse varisenud sangari õilsaid jooni. 

 

1252. Soomusronglased austasid lahkunud kaaslast : käidi Iisakus R[einhold] Sabolotny 

 haual : [ülevaade]. // Järva Teataja (1939) 3. juuli, nr. 74, lk. 8. 

 Leina-jumalateenistuse pidas Voldemar Kuljus. 

 

1253. Soomusronglased austasid langenud kaasvõitlejat : [ülevaade]. // Päevaleht (1939) 

 3. juuli, nr. 176, lk. 2. 

 Reinhold Sabolotny haual Iisaku kalmistul pidas haarav leinateenistuse Voldemar 

 Kuljus. 

 

1254. Soomusronglased langenud kangelase haual : mälestusjumalateenistus Iisakus 

 leitnant Sabolotnõi haual : asetati pärgi ja öeldi mälestussõnu : [ülevaade]. // 

 Postimees (1939) 3. juuli, nr. 174, lk. 1. 

 Mälestusjumalateenistuse pidas Voldemar Kuljus. 
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1255. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 5. juuli, nr. 76, lk. 4. 

 Surnuaiapühal, 9. juulil 1939 kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

1256. Illukalt : Rahvarohke surnuaiapüha : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1939) 5. juuli, 

 nr. 76, lk. 4. 

 Jumalateenistuse pidas Voldemar Kuljus. 

 

1257. Iisakus avati mälestusmärk läänearmeelastele : [ülevaade]. // Postimees (1939) 10. 

 juuli, nr. 181, lk. 3. 

 Samba avatalituse pidas Voldemar Kuljus. 

 

1258. Iisaku koguduse õp. V[oldemar] Kuljus esineb jutlustab Tallinnas : [teade]. // 

 Päevaleht (1939) 19. juuli, nr. 192, lk. 8. (Kohalikke teateid). 

 Pühavaimu kirikus erakorraline jumalateenistus, kus kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

1259. Kuressaares üle 1500 suvitaja : [sõnum]. // Uus Eesti (1939) 24. juuli, nr. 197, lk. 

 6.  

 Nimekatest suvitajatest on puhkamas ka õpetaja Voldemar Kuljus perega. 

 

1260. Suvituselu : [ülevaade]. // Päevaleht (1939) 24. juuli, nr. 197, lk. 4. 

 Kus ühiskondliku elu tegelased suvitavad ; Voldemar Kuljus puhkab perekonnaga 

 Kuressaares. 

 

1261. Koguduseliikmed ei saa ükskõikseks jääda : õp. Kuljus ja abielulahutus : 

 [ülevaade]. // Uudisleht (1939) 18. aug., nr. 124, lk. 2. 

 Arvamus abielulahutuse teemal ; arvamust avaldas ka Voldemar Kuljus. 

 

1262. Viru kirikutegelaste seisukohti piiskopi-tülis : enamus kaldub pooldama piiskop 

 H[ugo] B[ernhard] Rahamäge ja on valmis jätma kiriku kõrgema juhi kohale : 

 ringküsimus Virumaa õpetajate, köstrite ja nõukogu liikmete keskel : [ülevaade]. 

 // Virumaa Teataja (1939) 21. aug., nr. 96, lk. 5. 

 Tüliküsimused seoses piiskopi abielulahutusega ; Voldemar Kuljus annab teada, et 

 Iisakus käärib vana vimm üldise kirikuvõimu vastu, ka seoses antud tüliküsimusega. 

 

1263. Lõikuspüha Võrnus : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1939) 28. aug., nr. 99, lk. 4. 

 Kohaliku haridusseltsi peol pidas päevakohase jumalateenistuse Voldemar Kuljus. 

 

1264. Protestantlik päev Iisakus : [ülevaade]. // Protestantlik Maailm (1939) oktoober, nr. 

 3, lk. 32.  

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1265. Homseid sünnipäevi. Voldemar Kuljus : [sõnum]. // Postimees (1939) 1. okt., nr. 

 264, lk. 5. 

 Sünnipäev teiste hulgas ka Voldemar Kuljusel. 

 

1266. Sünnipäevi : [teade]. // Päevaleht (1939) 1. okt., nr. 266, lk. 8. 

 Teiste nimetatute hulgas 2. oktoobril sünnipäev ka Voldemar Kuljusel. 

 

1267. Sünnipäevi : [teade]. // Uudisleht (1939) 1. okt., nr. 165, lk. 8.  

 Sama nr. 1266. 
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1268. Sünnipäevi : [teade]. // Uus Eesti (1939) 1. okt., nr. 267, lk. 10.  

 Sama nr. 1266. 

 

1269. Kirikuinimene [tuvastamata autor]. Ülemineku-ajajärk kirikuelus: [ülevaade]. // 

 Päevaleht (1939) 18. okt., nr. 283, lk. 3. 

 Arutlus uute seaduste üle kirikukorralduses ; nimetatud ka Voldemar Kuljust. 

 

1270. Nimetamisi tuletõrjes : [sõnum]. // Uus Eesti Narva Uudised (1939) 26. okt., nr. 

 243, lk. 2. 

 Iisaku divisjonis propaganda pealikuks Aleksander Kuuskraa, sanitaarpealikuks 

 dr. R. Vallander, gaasikaitsepealikuks D. Genter, õppepealikuks Karl Söödor ja 

 vaimulikuks Voldemar Kuljus. 

 

1271. Uusi tuletõrjejuhte Narva brigaadis : [sõnum]. // Uus Eesti (1939) 28. okt., nr. 294, 

 lk. 2. 

 Iisaku tuletõrje divisjoni vaimulikuks sai Voldemar Kuljus. 

 

1272. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1939) 22. nov., nr. 136, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Surnutepüha jumalateenistusel 26. nov. 1939 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1273. J[aak] Varik Narva-Alutaguse praostiks : senine praost J[akob] Jalajas läheb 

 pensionile : [ülevaade]. // Maa Hääl (1939) 29. nov., nr. 137, lk. 5. 

 Kandidaatidena olid üles seatud ka Viru-Nigula koguduse pastor Aleksander 

 Alver ja Iisaku pastor Voldemar Kuljus. 

 

1274. J[aak] Varik uueks Alutaguse praostiks : Narva-Alutaguse sinod oli koos : 

 Pühajõele iseseisev kogudus : Tudulinna kirikuküsimused kiriku keskvalitsuse 

 otsustada : [ülevaade]. // Uus Eesti Narva uudised (1939) 29. nov., nr. 271, lk. 1. 

 Praosti kandidaadiks ka Voldemar Kuljus, kes jutlustas pärast sinodit 

 jumalateenistusel Narva Aleksandri kirikus. 

 

1275. Narva-Alutaguse uueks praostiks õpet. Jaak Varik : [ülevaade]. // Uus Eesti (1939) 

 29. nov., nr. 326, lk. 4. 

 Praosti kandidaadiks ka Voldemar Kuljus. 

 

1276. Narva-Alutaguse uueks praostiks õpet. Jaak Varik : [ülevaade]. // Virumaa Teataja 

 (1939) 29. nov., nr. 139, lk. 2.  

 Sama nr. 1275. 

 

1277. Õp. J[aak] Varik valiti Narva-Alutaguse praostiks : praostkonna sinodi otsuseid : 

 [ülevaade]. // Eesti Kirik (1939) 30. nov., nr. 48, lk. 4. (Teateid kirikuelust). 

 Praosti kandidaadiks seati ka Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljus. 

 

1278. Kogudus sai uue karika : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1939) 1. dets., nr. 140, lk. 

 6. (Illukalt). 

 Voldemar Kuljus muretses Illuka kogudusele uue armulauakarika tekstiga 

 „Annetatud kahekümnelt Illuka naiselt“. 
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1279. Naised muretsesid Illuka kirikule uue armulauakarika : [ülevaade]. // Uus Eesti 

 Narva Uudised (1939) 4. dets., nr. 275, lk. 2. 

 Voldemar Kuljusele heidetakse ette, et korjanduse teel muretsetud karikale jäid 

 lubatud annetajate nimed kirja panemata. 

 

1280. Pühavaimu kirik : [teade]. // Päevaleht (1939) 8. dets., nr. 334, lk. 9 ; (Kiriklikud 

 teated). 

 13. dets. 1939 eestikeelse piibli 200. a. juubelile pühendatud pidulikul 

 jumalateenistusel kõnelevad õpetajad Jaan Järve Laiuselt, August Kerem 

 Palamuselt, Voldemar Kuljus Iisakust, Jaan Treumann Tartu-Peetri kogudusest 

 ja Johannes Uustal Helmest. 

 

1281. Pühavaimu kirik : [teade]. // Uus Eesti (1939) 8. dets., nr. 335, lk. 10. 

 Sama nr. 1280. 

 

1282. Õnnistati Alajõe koolimaja : nägus koolimaja, mis maksab ainult 14.500 krooni : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1939) 11. dets., nr. 144, lk. 7. 

 Õnnistamistalituse toimetasid luteriusu kombe kohaselt Voldemar Kuljus ja 

 apostliku õigeusu kohalik preester. 

 

1283. Täna piiskopivalimise eelkoosolekud : kell 7 jumalateenistus Pühavaimu  kirikus : 

 järgnevad õpetajate ja koguduse saadikute nõupidamised Börsisaalis ja köster-

 organistide koosolek Toomkoguduse majas : [ülevaade]. // Uudisleht (1939) 13. 

 dets., nr. 237, lk. 3. 

 Eestikeelse piibli 200 a. juubeli puhul esineb kõnega ka Voldemar Kuljus Iisakust.  

 

1284. Piibli juubeli jumalateenistus : [sõnum]. // Päevaleht (1939) 14. dets., nr. 340, lk. 8. 

 Jumalateenistusel Tallinna Pühavaimu kirikus kõneles ka Voldemar Kuljus. 

 

1940 

 

1285. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 4. jaan. nr. 2, lk. 6. (Kiriklikke 

 teateid). 

 7. jaan. 1940 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1286. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 8. jaan. nr. 3, lk. 8. (Kiriklikke 

 teateid).  

 Sama nr. 1285. 

 

1287. Mõne reaga : [sõnum]. // Päevaleht (1940) 10. jaan. nr. 8, lk. 3. (Kohalikke teateid). 

 10. jaanuaril 1940 jutlustab Pühavaimu kirikus Voldemar Kuljus. 

 

1288. Tallinnas, kesknädalal 10. jaanuaril : [teade]. // Uus Eesti (1940) 10. jaan. nr. 8, lk. 

 3. (Kuhu täna minna?). 

 Pühavaimu kirikus jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1289. Uus piiskop Tudulinna kirikutüli lahendama : saadetakse 12-liikmeline 

 delegatsioon J[ohan] Kõpu juurde : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1940) 10. jaan. 

 nr. 4, lk. 7. 

 Kõnekoosolek rahvamajas, kus Tudulinna usutülidest kõneles Voldemar Kuljus. 
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1290. Uus piiskop Tudulinna kirikutülisid lahendamas : [sõnum]. // Päevaleht (1940) 11. 

 jaan. nr. 9, lk. 7.  

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1291. Uus piiskop Tudulinna kirikutülisid lahendamas : [sõnum]. // Uus Eesti (1940) 11. 

 jaan. nr. 9, lk. 9. 

 Sama nr. 1290. 

 

1292. Uus piiskop Tudulinna kirikutülisid lahendamas : [sõnum]. // Järva Teataja (1940) 

 12. jaan. nr. 5, lk. 8. (Kohalikke teateid). 

 Sama nr. 1290. 

 

1293. Kas õp. Kuljus lahkub Iisakust? : Tudulinna abikogudus nõuab kiriku avamist : 

 [ülevaade]. // Uudisleht (1940) 19. jaan., nr. 17, lk. 3. 

 Kas Voldemar Kuljus Vaivara kirikuõpetaja kohale? 

 

1294. Leplikud usuteadlaste päevad : kiriku osa sotsiaalhoolekande alal peab tõusma : 

 kiriklikul sotsiaalhoolekandel on rohkem kasvatuslikke aluseid kui riiklikul : 

 Saksamaale on siirdunud 62 kirikuõpetajat : [ülevaade]. // Postimees (1940) 31. 

 jaan., nr. 29, lk. 6. 

 Konverentsist võttis osa ja osales läbirääkimistes ka Voldemar Kuljus. 

 

1295. Põhjendamatu hooplemine : [ülevaade]. // Protestantlik Maailm (1940) märts, nr. 1, 

 lk. 29. 

 Vaimulikust ajakirjandusest ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1296. Migagu, Tõnis [ps. = Raud, Märt]. Antipoodid Eesti evangeelses kirikus : [artikkel]. 

 // Õpetajate Leht (1940) 1. märts, nr. 9, lk. 2 ; 5. 

 Usuelu peavoolud – alalhoidlik (Jaak Varik, Hans Kubu), protestantlik (Theodor 

 Tallmeister, Voldemar Kuljus) ja positiivne (Hugo Bernhard Rahamägi). 

 

1297. Pühade-eelne kirikuelamus Tudulinnas : 6-liikmeline abikoguduse delegatsioon 

 piiskopi juures : nõutakse vana kiriku kiiret avamist, milleks koguti 500 allkirja : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1940) 18. märts, nr. 33, lk. 2. 

 Tudulinna koguduse suhtumisest Voldemar Kuljusesse. 

 

1298. Lepitusjutlused jäid pidamata : õpetaja [Kustav] Viise lahkub Tudulinnast : 

 [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1940) 29. märts, nr. 37, lk. 2. 

 Vastuoludest Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljuse ning Tudulinna koguduse 

 ja sealse õpetaja Kustav Viise vahel 

 

1299. Kõrvaltvaataja [tuvastamata autor]. Jonn ja kirik : Tudulinna rahva tõde ja õigus : 

 [ülevaade]. // Uudisleht (1940) 3. apr., nr. 86, lk. 4. 

 Kirikulõhe Iisaku koguduse ja Tudulinna abikoguduse vahel ; muu hulgas ka 

 Voldemar Kuljusest. 
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1300. Viise, K[ustav]. Veel Tudulinna kirikuasjust : [vastukaja]. // Virumaa Teataja 

 (1940) 8. apr, nr. 41, lk. 2. 

 Vastus Virumaa Teatajas nr. 33 1940 ilmunud kirjutisele „Pühade-eelne 

 kirikuelamus Tudulinnas“ ; muu hulgas ka Voldemar Kuljusest ; vt. nr. 1297.  

 

1301. Illuka kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 22. mai, nr. 58, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 26. mail 1940 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1302. Pühavaimu kirik : [teade]. // Uus Eesti (1940) 14. juuni, nr. 157, lk. 9. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Protestantliku Ühingu 15. aastapäeva jumalateenistusel kõneleb Voldemar Kuljus. 

 

1303. Ka Kadrinas lauldi : [sõnum]. // Postimees (1940) 17. juuni, nr. 161, lk. 6. 

 Kadrina teisel laulupäeval pidas peokõne Voldemar Kuljus. 

 

1304. Kadrina laulis : pidulik rongkäik ja õnnestunud kontsert suurearvulise rahvahulgaga 

 : [ülevaade]. // Uudisleht (1940) 17. juuni, nr. 158, lk. 3. 

 Ümbruskonna teisel laulupäeval pidas peokõne Voldemar Kuljus. 

 

1305. Kadrina laulupäev 27 koori osavõtul : [ülevaade]. // Järva Teataja (1940) 17. juuni, 

 nr. 70, lk. 5. 

 Peokõne pidas Voldemar Kuljus. 

 

1306. Kadrinas kõlas laul ja mäng : toimus Kadrina 2. laulupäev umbes 500 tegelase 

 ja 1300 kuulaja osavõtul : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1940) 17. juuni, nr. 69, 

 lk. 2. 

 Hoogsa ja päevakohase kõnega esines Voldemar Kuljus Iisakust. 

 

1307. „Olgem tundemäluga inimesed“ : Protestantliku Ühingu 15. aastapäevalt : [sõnum]. 

 // Uudisleht (1940) 18. juuni, nr. 159, lk. 9. 

 Jutlustaja Voldemar Kuljus soovitas olla tundemäluga inimesed, kes tundes ja 

 mälestades elavad läbi ülevaid silmapilke.  

 

1308. Illuka : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 28. juuni, nr. 73, lk. 6. (Kiriklikke 

 teateid). 

 30. juunil 1940 surnuaiapüha jumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1309. Õp. Kuljus läheb puhkusele : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 3. juuli, nr. 75, lk. 

 3. 

 13. juulist 1940 asendab Voldemar Kuljust õpetaja Johannes Selliov. 

 

1310. Iisaku kirik : [teade]. // Virumaa Teataja (1940) 16. aug., nr. 94, lk. 4. (Kiriklikke 

 teateid). 

 Piiblipühal 18. aug. 1940 jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1311. Avalikest ja koolide raamatukogudest kõrvaldamisele kuuluvate raamatute nimestik 

 nr. 4 : eestikeelne kirjandus : [nimekiri]. // Hariduse Rahvakomissariaadi Teataja 

 (1940) 10. okt., nr. 8, lk. 1–9. 

 Ka V. Kuljuse teosed „Juuda suudlus“, „Lunastatud albatrossid“ ja „Maa sool“. 
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1942 

 

1312. Illuka kirik : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1942) 7. märts, nr. 26, lk. 2. 

 8. märtsil 1942 Illuka kirikus bolševikkude terrori langenute mälestuse 

 jumalateenistusel jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1313. ERÜ toimkonna tegevusest : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1942) 3. apr., nr. 38, 

 lk. 6. (Iisakust). 

 Eesti Rahva Ühisabi Iisaku toimkonda kuuluvad: esimees E. Taar, sekretär 

 Voldemar Kuljus, K. Karp ja V. Reinla. 

 

1314. M[iina] Härma mälestuskontsert Iisakus : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1942) 

 28. mai, nr. 59, lk. 3. 

 Kontserdi organiseeris ja avasõnaga esines Voldemar Kuljus. 

 

1315. Kevadine Iisaku : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1942) 30. mai, nr. 60, lk. 3. 

 Iisaku elu-olu ; seltskonnategevus on koondunud ERÜ Iisaku valla toimkonna 

 ümber, mille esimeheks on E. Taar ja sekretäriks Voldemar Kuljus. 

 

1316. Kontsert Suure-Jaani seltsimajas : [sõnum]. // Sakala (1942) 8. juuli, nr. 105, lk. 3. 

 Segakoori kontserdil esineb kõnega Voldemar Kuljus. 

 

1317. Õpetaja õnnistamine Suure-Jaanis : külalisena oodatakse piiskop J. Kõpp´u : 

 [ülevaade]. // Sakala (1942) 8. juuli, nr. 105, lk. 3. 

 Pastor Otmar Pello ametisse õnnistamisel osaleb teiste hulgas ka Voldemar Kuljus. 

 

1318. Õnnistati leerilapsi : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1942) 9. juuli, nr. 76, lk. 2. 

 (Illukalt). 

 Õnnistamistalituse pidas Voldemar Kuljus. 

 

1319. Õpetaja õnnistamine Suure-Jaanis : [sõnum]. // Eesti Sõna (1942) 10. juuli, nr. 156, 

 lk. 3. (Uudiseid kodumaalt). 

 Pastor Otmar Pello ametisse õnnistamisel osaleb teiste hulgas ka Voldemar Kuljus. 

 

1320. Pidustusterohke pühapäev : kommunismi võimust vabanemise aastapäeva 

 mälestatakse homme paljudes Viljandimaa keskustes : [ülevaade]. // Sakala (1942) 

 11. juuli, nr. 107, lk. 2.  

 Olustveres peavad vaimuliku talituse Voldemar Kuljus ja Otmar Pello. 

 

1321. Meeleolukad vabastuspidustused Tudulinnas : Narva piirkonnakomissar F. W. 

 Jenetzky ja Viru prefekt kol.-ltn. A[go] Reio pidustusil : [ülevaade]. // Virumaa 

 Teataja (1942) 13. aug., nr. 91, lk. 3. 

 Langenud kangelaste ning kaotatud rahvuskaaslaste mälestamise vaimulikul 

 talitusel teenisid Voldemar Kuljus ja K. Viire [peaks olema K. Viise]. 

 

1943 

 

1322. ERÜ Iisaku piirkonnas 15 rühmkonda : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1943) 14. 

 jaan., nr. 4, lk. 2. (ERÜ teateid). 

 Iisaku piirkonna juhiks on Voldemar Kuljus.  
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1323. Algas leeriõpetus : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1943) 8. mai, nr. 50, lk. 2. (Illukalt). 

 Alanud leeriõpetuse tunde annab esialgu köster E. Karindi, hiljem õpetaja 

 Voldemar Kuljus. 

 

1324. Iisaku lühilainelt : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1943) 29. mai, nr. 59, lk. 3. 

 Iisakust ja sealsetest elanikest ; kultuuritööst ja keelpilliorkestrist, mida juhatab 

 Voldemar Kuljus. 

 

1325. Surnuaiapüha 11. juulil : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1943) 6. juuli, nr. 73, lk. 4. 

 (Iisakust). 

 Jutlustab Voldemar Kuljus. 

 

1326. Surnuaiapüha kirikus : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1943) 20. juuli, nr. 79, lk. 4. 

 (Illukalt). 

 Jutlustas Voldemar Kuljus. 

 

1327. Puusöegaasiautol Alutagusele : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1943) 24. juuli, nr. 

 81, lk. 3. 

 Muu hulgas ka pastor Voldemar Kuljusest ja tema kultuuritööst. 

 

1328. Vabastamispäeva pühitsetakse 14. augustil : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1943) 

 27. juuli, nr. 82, lk. 4. (Illukalt). 

 Jumalateenistusel Illuka kirikus teenib Voldemar Kuljus. 

 

1329. Virumaalt : Iisaku kahekordne pidupäev : [ülevaade]. // Eesti Sõna (1943) 13. aug., 

 nr. 184, lk. 5. (Uudiseid kodumaalt). 

 Iisaku vabanemise teise aastapäeva ja kihelkondliku laulukoori 75. aastapäeva 

 tähistamise kihelkondlikul laulupäeval andis laulukoori ajaloost ja tegevusest 

 ülevaate Voldemar Kuljus. 

 

1330. Mäetagusel vabastamispidustused pühapäeval : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1943) 

 17. aug., nr. 91, lk. 4. 

 Leinajumalateenistuse peab Voldemar Kuljus. 

 

1331. Illuka pühitses vabastamispäeva : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1943) 19. aug., 

 nr. 92, lk. 3. 

 Rahvamajas toimunud aktusel toimunud vaimulik osa oli Voldemar Kuljuselt. 

 

1332. Vaimulik kontsert Illukal : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1943) 19. aug., nr. 92, lk. 

 3. 

 Kontserdi vahepeal andis sisu kohta selgitust Voldemar Kuljus. 

 

1333. Vaimulik kontsert Illukal : [sõnum]. // Postimees (1943) 21. aug. nr. 190, lk. 3. 

 (Virumaalt). 

 15. augustil 1943 toimunud solistide, nais- ja segakooride kontserdi sisu kohta 

 andis selgitusi Voldemar Kuljus.  

 

1334. Mööda Tudulinna maid : [artikkel]. // Virumaa Teataja (1943) 26. aug., nr. 95, lk. 2. 

 Tudulinna seltsielu keskpunktiks ja organiseerijaks on Voldemar Kuljus. 
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1335. V[oldemar] Kuljus 20 a. Iisaku hingekarjane : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (1943) 

 16. okt., nr. 117. 

 

1336. Taluperenaise 100 aasta sünnipäev Iisakus : [ülevaade]. // Eesti Sõna (1943) 28. 

 dets., nr. 298, lk. 2. 

 Juubelipidustuste vaimuliku osa pidas Voldemar Kuljus. 

 

1944 

 

1337. Õnnistati leerilapsi : [sõnum]. // Virumaa Teataja (1944) 22. juuni, nr. 70, lk.5.  

 Leeritunde ja õnnistamistalituse pidas Voldemar Kuljus.  

 

1957 

 

1338. Andmeid luteri kiriku kohta Eestis : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1957) nr. 7/8, lk. 

 112–114. 

 Eksiilis ilmuvas ajalehes antakse ülevaade nõukogude Eestis tegutsevate kirikute, 

 koguduste ja pastorite kohta ; nimetatud ka Voldemar Kuljust, kes teenib Paistu 

 kogudust. 

 

1974 

 

1339. Pello, Otmar. Protestantism Eestis : [artikkel]. // Eesti Kirik (1974) nr. 3, lk. 56–60. 

 Voldemar Kuljusest kui protestantliku voolu esindajast. 

 

1976 

 

1340. Aunver, Jakob. Usu ja õpetuse alused, kolm voolu, Tartu Ülikooli usuteaduskond 

 : artikkel]. // Eesti Kirik (1976) nr. 4, lk. 102–107. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest kui liberaalse protestantliku voolu esindajast. 

 

1341. Koolmeister, Richard. Kas oleme Lauluraamatust väljakasvanud? : mõtteid Paul 

 Gerhardti 300. surma-aastapäeva puhul : [artikkel]. // Eesti Kirik (1976) nr. 5, lk. 

 145–146 : fot. 

 Lauluviiside kohta on andnud ülevaate ka Voldemar Kuljus ; fotol Paul Gerhardt. 

 

1978 

 

1342. Kimmel, J[üri], Selliov, J[ohannes]. Voldemar Kuljus 80 aastane : [ülevaade]. // 

 Eesti Kirik (1978) nr. 6, lk. 218 : fot. 

 Voldemar Kuljuse elutegevusest ; fotol Voldemar Kuljus. 

 

1980 

 

1343. Koolmeister, Richard. Voldemar Kuljus : in memoriam : [järelehüüe]. // Eesti Kirik 

 (1980) nr. 2, lk. 79. 

 

1344. Kõpp, Endel. Theodor Tallmeistri 90-ndal sünnipäeval : [artikkel]. // Eesti Kirik 

 (1980) nr. 4, lk. 149–152 : ill. 

 Teiste hulgas ka Voldemar Kuljusest ; fotol Theodor Tallmeister. 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19431016.1.3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestisona19431228&e=-------et-25--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA---------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19440622.1.5&e=-------et-25--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA---------


185 

 

 

1981 

 

1345. Voldemar Kuljuse matus Iisakus : [ülevaade] // Eesti Kirik (1981) nr. 1, lk. 27 : fot. 

 

1982 

 

1346. Palm, Voldemar. Jüri Kimmel in memoriam : [järelhüüe]. // Eesti Kirik (1982) nr. 

 3, lk. 144. 

 Jüri Kimmel oli aktiivne liberaalteoloogia esindaja, kelle vaimseks isaks oli 

 Theodor Tallmeister ja kaasteelisteks Voldemar Kuljus, Eduard Tennmann, Anton 

 Eilart, mag. Uku Masing jt. 

 

1985 

 

1347. Plank, Uno. Praost Jaan Variku asetäitjana Jõhvis : [artikkel]. // Eesti Kirik (1985), 

 nr. 2, lk. 65–68. 

 Nimetatud ka Voldemar Kuljust kui liberaalse voolu esindajat. 

 

1348. Paaver, Ene. Mitte ainult unistus : Eesti NSV rahvakunstnik Helend Peep tähistab 

 täna õhtul „Rublarüütlite“ etendusega oma 75. sünnipäeva ja 50-aastast 

 lavategevust : [intervjuu]. // Edasi (1985) 7. dets. : fot. (Kirjandus ja Kunst). 

 Muu hulgas ka Helend Peebu lavatee algusest Iisaku näitetrupis Voldemar Kuljuse 

 käe all ; fotol Helend Peep. 

 

1986 

 

1349. Taul, Jaak. Hugo Bernhard Rahamäe 100. sünniaasta mälestus : [artikkel]. // Eesti 

 Kirik (1986) nr. 2, lk. 65–70. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1350. Tallinna Pühavaimu kirik : [ülevaade]. // Eesti Kirik (1986) nr. 4, lk. 187–195 : fot. 

 Kiriku arhitektuurist, mis põhineb Mai Lumiste, Elmar Vrageri, Rasmus 

 Kangropooli ja Dmitri Brunsi materjalidel ; teiste hulgas nimetatud ka Voldemar 

 Kuljust kogudust teeninud vaimulikuna ; fotodel kirikuhoone nii seest kui väljast. 

 

1992 

 

1351. Kappo, Jaan. Teatri kütkes : [intervjuu Helend Peebuga]. // Videvik (1992), 4. juuni, 

 lk. 2 : fot. (Videvikujuttu). 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest, kelle käe all mängis Helend Peep kandvaid 

 rolle, nii moodsates tükkides kui klassikas; fotodel Helend Peep. 

 

1995 

 

1352. Linnumägi, Erik. Helend Peep: Olen teatris mänginud kõiki rolle peale konna ja 

 kuninga : [intervjuu]. // Kultuurileht (1995), 21. juuli, nr. 27, lk. 12–13 : fot. 

 Helend Peep ütleb, et temast sai näitleja tänu Kaarel Irdile, Epp Kaidule, Uudo 

 Väljaotsale, pastor Voldemar Kuljusele, tema vennale Riivo Kuljusele ja veel 

 mõnedele näitejuhtidele. 
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1996 

 

1353. Pihlak, Silvia. Aastakümned kõnelevad : [ülevaade]. // Valla Vaatleja (1996) märts, 

 lk. 3. 

 Iisaku koguduse pastorist Voldemar Kuljusest. 

 

1354. Randalu, Ivalo. Juhan Jürme II : elust ja tööst : [artikkel]. // Teater. Muusika. Kino 

 (1996) mai, nr. 5, lk. 84–90 : fot. 

 Nimetatud ka Voldemar Kuljust kui Juhan Jürme heliteosele „Eluohver“ teksti 

 kirjutajat, lk. 84 ja 90 ; fotodel Juhan Jürme kiriku oreli taga, Tallinna Kaarli 

 kiriku lauluselts ja „Nebukadnetsari“ peaproov Tallinna Kaarli kirikus 1938. a. 

 

1355. Miller, Voldemar. Kodukoharaamatud : [artikkel]. // Keel ja Kirjandus (1996) nr. 6, 

 lk. 111–112. 

 Raamatust „Padaorust Viru mereni. Viru-Nigula kihelkonna kirjanduslik-

 kodulooline antoloogia“ ; ühe isikuna, teiste hulgas, on raamatus juttu ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

1356. Paul, Toomas. Harald Põld Vana Testamendi tõlkijana : [artikkel]. // Keel ja 

 Kirjandus (1996) nov., nr. 11, lk. 749–759. 

 Voldemar Kuljus tervitas uue Piibli tõlke ilmumist. 

 

1997 

 

1357. Koolmeister, Richard. Jaan Bergmanni Piibel : peatükk eesti Piibli ajaloost (3) : 

 miks H[arald] Põld oli J[aan] Bergmanni Piibli vastu? : [artikkel]. // Eesti Kirik 

 (1997) nr. 2, lk. 51–52.  

 Nimetatud Voldemar Kuljust kui liberaal-protestantliku voolu esindajat. 

 

1358. Jõgi, Mall. Kirjandusliku parlamendi kajastusi : [retsensioon]. // Keel ja Kirjandus 

 (1997) nr. 7, lk. 496–498. 

 Retsensioon „„Loomingu“ bibliograafiale 1923–1940“ ; nimetatakse ka nende 

 autorite loomingut ja retsensioone, kelle nimed tänapäeval enam suurt midagi ei 

 ütle ; teiste hulgas mainitud ka Voldemar Kuljust, lk. 498. 

 

1998 

 

1359. Kuljus-Kulvere, Judith. Iisaku ja muusika ning Hans Hindpere Iisakus : [artikkel]. 

 // Muusikaleht (1998) märts, nr. 3, lk. 18–19. 

 Muu hulgas ka Iisaku kultuurielu arendajast Voldemar Kuljusest. 

 

1360. Pihlak, Silvia. Voldemar Kuljus 100 : [ülevaade]. // Valla Vaatleja (1998) okt., lk. 

 2–3. 

 Voldemar Kuljuse eluteest ja mälestusõhtust 2. oktoobril 1998 Iisaku Muuseumi 

 kaminasaalis. 

 

1361. Väljaotsa, Hille. 100 aastat Voldemar Kuljuse sünnist : [ülevaade]. // Eesti Kirik 

 (1998) okt., lk. : fot. 

 Fotol Voldemar Kuljus 1954. või 1955. a. suvel Gorki 6. laagris. 
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1999 

 

1362. Väljaotsa, Hille. Iisaku eile ja täna : [ülevaade]. // Elukaar (1999) nov., nr. 11, lk. 3. 

 Muu hulgas ka seltsitegelasest Voldemar Kuljusest. 

 

2000 

 

1363. Esko, Andrus. Laulev kerjus, kes ei loobu oma unistustest : [artikkel]. // Õhtuleht 

 (2000) 15. juuli, lk. 16–17 : fot. 

 Helend Peebu jutustab muu hulgas „möödalaskmisest“, mil ta oma 50. sünnipäeval 

 tänas Iisaku pastor Voldemar Kuljust, nimetades teda härraks ; fotodel Helend 

 Peep. 

 

1364. Püttsepp, Juhani. Helend Peep ületab lauldes 90. verstaposti : Eesti vanim 

 tegevnäitleja tähistab homme Tartus oma sünnipäeva : [artikkel]. // Postimees 

 (2000) 28. juuli, lk. 15 : fot. 

 Helend Peep sattus 1960. a. „Vanemuises“ ebasoosingusse, kuna oli kiitnud oma 

 juubelil pastor Voldemar Kuljust ; fotol Helend Peep. 

 

1365. Linnard, Tiia. Helend Peep „Kerjuse laulust“ ei pääse : [intervjuu]. // Põhjarannik 

 (2000) 2. aug., lk. 5 : fot. 

 Helend Peep kõneleb muu hulgas ka Voldemar Kuljusest, kes juhatas teda 

 näitemänguteele ; fotol Helend Peep. 

 

1366. Peep, Helend. Minu kooliaeg : [mälestused]. // Meie Keskel (2000) okt., nr. 9, lk. 

 9. 

 Muu hulgas ka pastor Voldemar Kuljusest. 

 

2001 

 

1367. Kaalep, Ain. Baudelaire Eestis : märkmeid I : [artikkel]. // Keel ja Kirjandus (2001) 

 juuni, nr. 6, lk. 390–393. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljuse vaatenurk Baudelaire´i luuletusele „Raibe“. 

 

2004 

 

1368. Kriis, Külli. Tudulinna vana kirik väärib veel üht võimalust : [artikkel]. // 

 Põhjarannik (2004) 7. juuni. 

 Nimetatud ka Tudulinna koguduse kunagist õpetajat Voldemar Kuljust. 

 

1369. Talviste, Katre. Raiped teetähisteks : kaugematest ja lähematest Baudelaire’i 

 lugemistest : [artikkel]. // Vikerkaar (2004) dets., nr. 12, lk. 91–104. 

 Pastor Kuljus oli Eestis üks esimesi ja üldse väheseid, kes avalikult mõista 

 andis, et raipe kujundil võib mingi mõte olla. 

 

2005 

 

1370. Tudulinna  – üks küla kahe kirikuga : [artikkel]. // Virumaa Teataja (2005) 4. veebr. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 
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1371. Remmel, Renee. Näitleja Helend Peep ei anna aastatele alla : [artikkel]. // Sakala 

 (2005) 19. november, nr. 225, lk. 7 : fot. (Näitleja). 

 Näitleja Helend Peebust ; muu hulgas ka Iisaku teatritrupi juhist pastor Voldemar 

 Kuljusest. 

 

2006 

 

1372. Jürman, Eino. Iisaku endas ja ise Iisakus : [artikkel]. // Meie Keskel (2006) juuni, 

 nr. 37, lk. 3. 

 Muu hulgas ka Eino Jürmani koolivennast, 30 aastat varem Tallinna gümnaasiumi 

 lõpetanud Voldemar Kuljusest. 

 

2007 

 

1373. Saard, Riho. Eestlane luterluse ja õigeusu vahel : [artikkel]. // Usk ja Elu (2007) nr. 

 4, lk. 117–134. 

 Voldemar Kuljuse õigeusu iseloomustus, lk. 121. 

 

1374. Saard, Riho. Eestlane ja luterlus : [artikkel]. // Akadeemia (2007) nr. 6, lk. 1228–

 1268. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest, lk. 1261 ja 1266. 

 

1375. Ajaloost : [ülevaade]. // Virumaa Teataja (2007) 2. okt. nr. 190, lk. 2. 

 Teiste hulgas märgitakse ka Voldemar Kuljuse sündimise päeva 2. oktoobril 1898. 

 

1376. Märtin, Mati. Detsember 1927 : [ülevaade]. // Eesti Kirik (2007) 12. detsember, nr. 

 49, lk. 6. (80 aastat tagasi). 

 Ajalooline ülevaade kiriklikust tegevusest Eestis ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

2008 

 

1377. Andrus Vaarik: „Raamatud päästsid mind türmist“ : [intervjuu]. // Õhtuleht (2008) 

 7. jaan. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1378. Puidet, Rita. Judith hindab tasakaalu südame ja mõistuse vahel : [artikkel]. // Eesti 

 Kirik (2008) 17. sept., nr. 37, lk. 5. 

 Voldemar Kuljus koos abikaasa Jennyga panid oma tütrele harvaesineva nime ; 

 muuhulgas ka Judith Kulvere mälestusi oma isast. 

 

1379. Ajaloost : [sõnum]. // Virumaa Teataja (2008) 2. okt., nr. 191, lk. 2. 

 Teiste hulgas 2. oktoobril sünnipäev ka Voldemar Kuljusel. 

 

1380. Vihuri, Veiko. Hugo Bernhard Rahamägi ja ajaleht Eesti Kirik : [artikkel]. // Eesti 

 Kirik (2008) 10. dets., nr. 49, lk. 4. (Tähtpäev). 

 Piiskop Rahamägi lõpetas „protestantide skisma“ ; nimetatud ka Voldemar Kuljust. 
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2009 

 

1381. Pikkur, Tiiu. Pühapäevahommik on Kuno Pajulale alati kirikuhommik : [artikkel]. 

 // Eesti Kirik (2009), 11. märts, nr. 10, lk. 1. 

 Emeriitpeapiiskopist seoses tema 85. juubeliga ; muu hulgas ka Voldemar 

 Kuljusest. 

 

1382. Ruusmaa, Artur. Iisaku kihelkonnast pärit Vabadussõjas langenute mälestustahvli 

 avamine kirikus : [ülevaade]. // Meie Keskel (2009) dets., nr. 58,  lk. 10. 

 Kirikuõpetaja Voldemar Kuljus võttis 1944. a. tahvli maha ja peitis kiriku 

 pööningule ; taasavamine juunis 1988. 

 

2011 

 

1383. Linnard, Tiia. Rahvamaja keerab Murphy seaduse pea peale : [artikkel]. // 

 Põhjarannik (2011) 25. jaanuar, nr. 16, lk. 5 : fot. (Kultuur). 

 Saja-aastase Iisaku rahvamaja ajaloost ja tänapäevast ; muu hulgas ka kunagisest 

 kultuuriseltsi juhist Voldemar Kuljusest. Fotol rahvamaja juhataja Merle Pikhoff. 

 

1384. Saard, Riho. Lunastuse teema A. H. Tammsaare romaanis „Tõde ja õigus“ : 

 kultuurprotestantismi jäljed eesti kirjanduses : [artikkel]. // Keel ja Kirjandus (2011) 

 apr., nr. 4, lk. 285–293. 

 Voldemar Kuljust on pakutud Mait Metsanurga romaani „Kutsutud ja seatud. Ühe 

 hingekarjase päevik“ ja Karl August Hindrey novelli „Matused“ peategelase 

 prototüübiks. 

 

2012 

 

1385. Rohtmets, Priit. Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi 

 iseseisvusperioodil I : [artikkel]. // Kirik & Teoloogia (2012), 13. juuli. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

1386. Rohtmets, Priit. Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi 

 iseseisvusperioodil II : [artikkel]. // Kirik & Teoloogia (2012), 20. juuli. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

2013 

 

1387. Märtin, Mati. Eluõigus Jumalale tõstab tõstab rahva elujõudu : [artikkel]. // Eesti 

 Kirik (2013) 30. jaan., nr. 5, lk. 10 : fot. 

 80 aasta tagusetest (1933. a.) sündmustest Eesti kirikuelus ; ka Voldemar Kuljuse 

 vahekorrast konsistooriumiga ; fotol Iisaku kirik. 

 

1388. Puidet, Rita. Sulane pakub mitmekesist lugemist : [ülevaade]. // Eesti Kirik (2013) 

 30. jaan., nr. 5, lk. 6 : ill. 

 Kaarli koguduse ajakirja Sulane detsembrinumbris meenutab Einar Soone oma 

 teenimisaastate algusest härrasmehelike ja väärikate, Tartu ülikoolis teoloogilise 

 hariduse omandanud kirikuõpetajate Voldemar Kuljuse, Elmar Kulli, Otto Tallinna 

 ja Jaan Variku nõuandeid. 
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http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirik20130130.1.6&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=eestikirik20130130.1.6&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
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1389. Altnurme, Riho. Eesti Luterliku Kiriku reaktsioonid usuvastasele kampaaniale 

 ja maailmapildi ja väärtuste muutumisele aastail 1958–1964 : [artikkel]. // Acta 

 Historica Tallinnensia (2013), 19, 89–114. 

 Muu hulgas ka Voldemar Kuljusest, lk. 92, 96, 98, 112. 

 

1390. Remmel, Atko. Nõukogude religioonipoliitika Eesti NSV-s inimõiguste ja 

 sõnavabaduse aspektist vaadatuna : [artikkel]. // Tuna (2013) nr. 3, lk. 65–81. 

 (Käsitlused). 

 Lk. 77 muu hulgas ka Voldemar Kuljusest. 

 

2014 

 

1391. Korsten, Teet. Algavad kogu maakonda hõlmavad raamatukogupäevad : [artikkel]. 

 // Põhjarannik (2014) 18. okt., nr. 181, lk. 3. 

 Iisaku raamatukogus toimub 27. oktoobril 2014 luule- ja muusikakava „Voldemar 

 Kuljus ja tema luule“. 

 

1392. Tina, Kaja. Hingedekuul suurkujudele mõeldes : [artikkel]. // Meie Keskel (2014) 

 nov., nr. 87, lk. 3 : fot 

 Iisaku raamatukogus toimunud Voldemar Kuljuse mälestusõhtust ; fotol (autor 

 Kaja Tina) õhtust osavõtjad. 

 

 

Audiovisuaal- ja helisalvestistel 

 

1980 

 

1393. Helend Peep – 70 : [raadiosaade] / aut. Tanel Lään, toimet Vilma Jürisalu. – Tallinn 

 : Eesti Raadio, 1980. – Kestus 00:29:06.  

 Vanemuise teatri näitleja ja laulja Helend Peep räägib omas elust, näitlejatee 

 kujunemisest ; ka Iisaku lavastustest ja lavastaja Voldemar Kuljusest. 

    Kättesaadav (1984-080346-0008) ERR rahvusarhiivis. 

 

1984 

 

1394. Käidud teedelt: Helend Peep : [telesaade] / rež. Lydia Stepanova. – Tallinn : Eesti 

 Televisioon, 1984. – Kestus  00:32:50.  

 Juttu Helend Peebuga: kodukoht Iisaku ja lapsepõlv, teater ja sõbralikud šaržid 

 kolleegidest ; muu hulgas ka lavastaja Voldemar Kuljusest. Saatejuht Anne Tuuling. 

    Kättesaadav (1984-080346-0008) ERR rahvusarhiivis. 

 

1990 

 

1395. Heli jälg : [telesaade] / rež. Erich Rein. – Tallinn : Eesti Televisioon, 1990. – Kestus 

 00:39:10. 

 Portreesaade Vanemuise lauljast-näitlejast Helend Peebust ; muu hulgas ka Iisaku 

 näitemängutegevusest ja lavastaja Voldemar Kuljusest. Saatejuht Kalmer 

 Tennosaar.  

    Kättesaadav (1990-080051-0029) ERR rahvusarhiivis. 

http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/50334
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/50334
http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/41685
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20141018.2.6.5&e=-------et-25--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=meiekeskel20141101.2.9&e=-------et-25--1--txt-txIN|txTI|txAU|txTA----------
https://arhiiv.err.ee/vaata/helend-peep-70/similar-31916
https://arhiiv.err.ee/vaata/kaidud-teedelt-helend-peep
https://arhiiv.err.ee/vaata/heli-jalg-helend-peep-163815
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2000 
 

1396. VELLO MIKKSER. Helend Peep 90 : [raadiosaade] / aut. Vello Mikk. – Tallinn 

 Eesti Raadio, 2000. –  Kestus 00:39:13.  

 Iisakus tähistati omakandimehe näitleja ja laulja Helend Peebu 90. sünnipäeva ; 

 intervjuu juubilariga ; muu hulgas ka Iisaku kultuurikandjast Voldemar Kuljusest. 

    Kättesaadav (RMARH-40576) ERR rahvusarhiivis. 

 

2004 

 

1397. Päevatee suvekülaline : Helend Peep : [raadiosaade] / aut. Toivo Makk, toimet. 

 Liina Kusma. – Tallinn : Eesti Raadio, 2004. – Kestus 00:55:00. 

 Toivo Maki vestluskaaslane on varsti 95-aastaseks saav näitleja Helend Peep ; muu 

 hulgas ka vestlusteemad „Teater“, „Rollid Iisakus ja Vanemuises“ ; ka Iisaku 

 näitejuhist Voldemar Kuljusest. 

    Kättesaadav (ASCDR-8957) ERR rahvusarhiivis. 

 

 

Käsikirjades 

 

1907–1922 

 

1398. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli üliõpilase Voldemar Kuljuse isikutoimik. – [S.l., 

 1907–1922]. –12 l. – Käsitsi kirjutatud ja masinakiri. 

  Sisaldab ajaperioodi 25.08.1907–30.01.1922.  

 Käsikiri (EAA.2100.1.6261) Eesti Rahvusarhiivis Tartus. 

 

1922–1973 

 

1399. Voldemar Kuljus : [isikutoimik]. – [S.l., 1922–1973]. – [lehed nummerdamata]. – 

 Käsitsi kirjutatud ja masinakiri.  

 Kogum Voldemar Kuljuse eluloost, teenistuskäigust, väljavõtted kirjavahetusest 

 jne. ; sisaldab ajaperioodi 13.11.1922–6.09.1973.  

.  Käsikiri (Fond 1_Nimistu 3_Säilik 276) EELK Konsistooriumi arhiivis. 

 

1923–1974 

 

1400. Kirchen Chronik von Isaak. – [Iisaku, 1886– ]. – [lehed nummerdamata]. – Käsitsi 

 kirjutatud.  

 Pastor Voldemar Kuljusest  leheküljel 48 ; tema kohta aastatest 1923–1974. 

 Käsikiri EELK Iisaku koguduse arhiivis. 

 

1950 

 

1401. ENSV Julgeoleku Komitee uurimistoimik : Voldemar Kuljus. – [S.l., 1950]. – [15 

 l.]. – Masinakiri. 

 Toimikul dateering 16.10.1950. 

 Käsikiri (ERAF.130SM.1.11914) Eesti Rahvusarhiivis Tallinnas. 

 

https://arhiiv.err.ee/vaata/vello-mikkser-vello-mikkser-helend-peep-90/similar-13065
https://arhiiv.err.ee/vaata/paevatee-paevatee-suvekulaline-helend-peep/similar-163815
javascript:%20Void(0)
javascript:%20Void(0)
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1979 

 

1402. Peep, Helend. Mälestusi ja kokkuvõtteid Iisaku näitemängutegevusest / H. Peep.  – 

 Tartu : [S.n.], 1979. – 73 l., [34 lk. fot]. – Masinakiri.  

 Lk. 26–73 Voldemar Kuljusest kui Iisaku näitemängutegelasest aastatel 1923–

 1940. 

  Käsikiri (IM _ 7008 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1981 

 

1403. Rääsk, Ellen. Iisaku kultuurielu arengust XIX sajandi 2. poolest kuni 1940. aastani 

 : diplomitöö / E. Rääsk ; juhendaja Sulev Vahtre. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 

 1981. – 85 l. – Masinakiri. 

 Lk. 50–58 Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi tegevus Eesti Vabariigi esimesel 

 perioodil ; ka Voldemar Kuljusest kui seltsitegelasest. 

 Käsikiri (IM _ 838 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1983 
 

1404. Mälestusi Voldemar Kuljusest / kokku pannud Helend Peep. – [S.l., 1983]. – 161 l. 

 – Masinakiri.  

 Sisu: Johannes Selliov ; Linda Haamer ; Lola Rahamägi ; Josepine Niinep ; Artur 

 Rinne ; Leida Suuroja ; Helend Peep ; Hendrik Selja ; Meeme Kask ; Helmi Endle 

 (Siiak) ; Voldemar Palm ; Erich Erilt ; Õie Erilt ; Marcella Söödi ; Karl Karp ; 

 Elsa Karp ; Alli Vetekaja. 

 Käsikiri (IM _ 7512 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1986 

 

1405. Pikknurm, Ants. Tagasivaade : Tudulinna mõis ja kirik / A. Pikknurm. – [S.l], 1986. 

 – 28 l. : fot. – Masinakiri. 

 Lk.14–15 pt. 6 Tudulinna usuelu [pastor Voldemar Kuljusest]. 

 Käsikiri (IM _ 4290 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1987 

 

1406. Erilt, Erich. Mõnda Iisaku ajaloost / E. Erilt. – Rakvere, 1987. – 113 l. – Masinakiri. 

 Lk. 29–31 pt. Voldemar Kuljus pastori ja kultuuritegelasena. 

  Käsikiri (IM _ 1539 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1988 

 

1407. Erilt, Erich. Mälestusi Voldemar Rauast ja Voldemar Kuljusest : Viru-Jaagupi ja 

 Iisaku kihelkond / E. Erilt. – [S.l], 1988. – 21 l. – Masinakiri. 

 Lk. 10–19 pt. 2 Voldemar Kuljus pastori ja kultuuritegelasena. 

 Käsikiri (IM _ 1612 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 
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1991 

 

1408. Karp, Karl. Iisaku kihelkonna kirikuelu aastatel 1640–1940 / K. Karp. – Elva, 1991. 

 – 61 [14] l. – Masinakiri : fot. 

 Sisu: pt. 5 Kirikuelu Iisaku uue õpetaja Voldemar Kuljuse päevil ; pt. 6 Iisaku 

 peakogudus hädas Tudulinna abikiriku probleemidega ; pt. 8 Pastor Kuljuse seosed 

 ajakirjaga Protestantlik Ilm ; pt. 9 Pastor Kuljuse elu ja tegevus väljapool kirikut ; 

 pt. 11 Tudulinna abikoguduse lõhenemine ; pt. 14 Lisameenutusi sõja ja pärastsõja 

 aegadest : Pastor Kuljuse käekäik. Elu Iisaku koguduses. 

 Fotodel: Iisaku kirik ; Tudulinna vana kirik ; Tudulinna Rahu koguduse kirik ; Rahu 

 koguduse nõukogu liikmed ; Iisaku kirikuõpetaja Albert Intelmann ja köster Robert 

 Theodor Hansen ; Voldemar Kuljus ja Tudulinna abikoguduse köster August Pikhof 

 leerilastega ; Pastor Voldemar Kuljus ; Õpetaja Kuljus kirikukantslis ; Iisaku kiriku 

 armulauakarikas ; Peapiiskop Kuno Pajula ; Õpetaja Kuljuse kodumaja jt. 

 Käsikiri (IM _ 1857 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1995 
 

1409. Teder, Margo. Voldemar Kuljus : kursusetöö / Margo Teder. – Tallinna 

 Pedagoogikaülikooli,  kultuuriteaduskond, [1995]. – 15 l. – Arvutikiri.  

 Voldemar Kuljusest ja eesti protestantismist ; Voldemar Kuljuse kultuuritöö. 

 Käsikiri Iisaku Kihelkonna Muuseumis.  

 

1997 

 

1410. Moldau, Valentina. Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi tegevus perioodil 1905–

 1943. a. : kursusetöö / Valentina Moldau, juhendaja Endel Mölder. – Viljandi : 

 Viljandi Kultuurikolledž, 1997. – 36 l. – Masinakiri.  

  Lk. 19–22 Voldemar Kuljusest kui seltsitegelasest. 

  Käsikiri (IM _ 3247D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1999 

 

1411. Roosimägi, Kätlin. Iisaku kirikuelu kroonika : uurimustöö / Kätlin Roosimägi, 

 juhendaja Karin Voist. – Iisaku, 1999. – 4 l. – Arvutikiri. 

 Lk. 3–4 õpetaja Voldemar Kuljuse ametiaeg [Iisaku kiriku pastorina]. 

 Käsikiri (IM _ 3247D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

2002 

 

1412. Trankmann, Riina. Iisaku kirik kui rahvuskultuuri säilitaja : 19. saj. II pool – 20. 

 saj. I pool : diplomitöö / Riina Trankmann ; juhendajad Ulve Kala ja Leo Villand ; 

 Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogiateaduskond, eesti keele kui võõrkeele 

 õppetool. – Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002. – 76 l. – Arvutikiri.  

 Lk. 42–48 pt. Voldemar Kuljus [elust ja tegevusest]. 

 Käsikiri (IM _ 6850D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 
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2008 

 

1413. Iisaku kogudus läbi aegade / koost. Hille Väljaotsa. – [Iisaku] : EELK Iisaku 

 Kogudus, 2008. – 158 lk. : ill. – Arvutikiri. 

 Lk. 31–43 Kuljuse esimene periood ; lk. 48–61 Kuljuse teine periood [tegevus 

 pastorina]. 

 Käsikiri EELK Iisaku koguduse arhiivis. 

 

2009 

 

1414. Trankmann, Riina. Protestantliku ühingu tegevus Iisaku koguduses 1920–1940 : 

 magistritöö / Riina Trankmann, juhendaja Riho Altnurme ; Tartu Ülikool, 

 usuteaduskond. – Tartu : Tartu Ülikool, 2009. – 40 l. – Arvutikiri. 

 Lk. 21–56 pt. 3.2.2 Voldemar Kuljus. 

 Käsikiri EELK Iisaku koguduse arhiivis. 

 

Dateerimata 

 

1415. Pühavaimu kiriku kroonika. – Tallinn, [S.a.] – Lk.-d lõpuni loendamata. – Käsitsi 

 kirjutatud. 

 Lk. 208 Voldemar Kuljusest, Pühavaimu koguduse õpetajast aastatel 1945–1950 ; 

 kroonikaraamat aastast 1877. 

  Käsikiri EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse arhiivis. 

 

1416. Kulvere, Judith. Mõned andmed Voldemar kuljuse kohta / J. Kulvere. – [S.l., S.a.]. 

 – 2 l. – Käsitsi kirjutatud. 

  Käsikiri (IM_6215 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

  

 

Voldemar Kuljus üksikfotodel 

 

1923–1930 

 

1417. Voldemar Kuljus leerilastega Iisakus [1923–1930]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1372. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/443724. 

 

1418. Voldemar Kuljus talaaris [1923–1930]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2424:4.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1284470. 

 

1419. Voldemar Kuljuse portree [1923–1930]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2424:3. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1284387. 

 

1420. Voldemar Kuljuse portree [1920–1930]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 723:113. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/432684. 

 

 

 

http://muis.ee/museaalview/443724
http://muis.ee/museaalview/1284470
http://muis.ee/museaalview/1284387
http://muis.ee/museaalview/432684
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1920ndad 

 

1421. Voldemar Kuljus Iisaku kiriku kantslis jutlust pidamas [1920ndad]. Iisaku 

 Kihelkonna Muuseum IM F 1098:17. 

 

1934 

 

1422. Leerilastega kiriku juures. (1934). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1168. 

 Voldemar Kuljus esireas keskel. 

 

1937 

 

1423. Iisaku koguduse õpetaja Voldemar Kuljus (1937). Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 2450:55. 
 

1938 
 

1424. Iisaku seltskonnategelasi (1938). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 328:18. 

 Voldemar Kuljus esireas paremalt kolmas. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/434993. 

 

1930ndad 

 

1425. Iisaku koguduse köster Siiak, Voldemar Kuljus ja Theodor Vaas [1930ndad]. 

 Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 532:33. 
 

1426. Iisaku laulupäev, Voldemar Kuljus IMKS-i lipu juures [1930ndad]. Iisaku 

 Kihelkonna Muuseum IM F 1196. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/445904. 

 

1427. Inglise keele kursusest osavõtjad Iisakus [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 2384:17. 

 Voldemar Kuljus tagareas vasakult kolmas. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/440123. 

 

1428. Laulupäev Iisakus, Varesmetsa segakoor [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 2383. 

 Dirigendipuldis Voldemar Kuljus. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/427784. 

 

1429. Leeripäev Iisakus [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1892. 

 Voldemar Kuljus esireas keskel. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/440557. 

 

1430. Pastor Tallmeistri juubel [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:33. 

 Voldemar Kuljus tagareas vasakult teine. 

 

http://muis.ee/museaalview/434993
http://muis.ee/museaalview/445904
http://muis.ee/museaalview/440123
http://muis.ee/museaalview/427784
http://muis.ee/museaalview/440557
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1431. Pühavaimu koguduse juhatus, esireas pastor [Theodor] Tallmeister, pr. [Õie] 

 Tallmeister ja  Voldemar Kuljus [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:27. 

 Esireas paremalt esimene. 

 

1432. Tallinna Pühavaimu koguduse ekskursioon Iisakusse [1930ndad]. Iisaku 

 Kihelkonna Muuseum IM F 2457:2. 

 Voldemar Kuljus esireas seltskonna keskel, paremal tütar Judith ja vasakul poeg 

 Jonathan.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3169618. 

 

1433. Voldemar Kuljus Iisaku 6-klassilise kooli õpilaste ja õpetajatega [1930ndad]. 

 Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2413:5. 

 Voldemar Kuljus vasakus servas prillidega. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/439858. 

 

1434. Voldemar Kuljuse portree [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 532:29. 

 

1435. Voldemar Kuljus [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2454:78. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/3065012 

 

1436. Voldemar Kuljus Iisaku salongorkesteri koosseisus [1930ndad]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2127:8a. 

 Tagareas paremalt neljas. 

 

1946 

 

1437. Pühavaimu koguduse leer (1946). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:15. 

 Voldemar Kuljus esireas keskel. 

 

1948 

 

1438. Voldemar Kuljus Pühavaimu kiriku altari ees (1948). Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1098:2. 

 

1940ndad 

 

1439. Voldemar Kuljus ja pastor Pärn leeripäeval Oleviste kirikus [1940ndad]. Iisaku 

 Kihelkonna Muuseum IM F 1098:13. 

 Voldemar Kuljus esireas vasakult kolmas. 

 

1440. Pastorid Voldemar Kuljus, Jaak Varik, Otto Tallinn (Jõhvi), Elmar Kull (Narva) 

 [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:39. 

 

1441. Perekond Kuljus [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2421:31. 

 Voldemar, Jenny ja Jonathan Kuljus. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1204430. 

http://www.muis.ee/museaalview/3169618
http://muis.ee/museaalview/439858
http://muis.ee/museaalview/3065012
http://muis.ee/museaalview/1204430
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1442. Pühavaimu koguduse laulukoor [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:19. 

 Voldemar Kuljus esireas paremalt neljas. 

 

1443. Pühavaimu koguduse leer [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:13. 

 Voldemar Kuljus esireas vasakult kolmas. 

 

1444. Voldemar Kuljus kiriku uksel [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:20. 

 

1445. Voldemar Kuljus Oleviste kiriku altaris koos pastor Hugo Pärnaga [1940ndad]. 

 Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:11. 

 Vasakul. 

 

1446. Voldemar Kuljuse portree: prillidega [1940ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1098:22. 

 

1940ndad–1950ndad 

 

1447. Voldemar Kuljus leerilastega [1940ndad–1950ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1098:14. 

 Esireas keskel. 
 

1950–1955 
 

1448. Voldemar Kuljus naisvangidega [1950–1955]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1098:44. 

 Pildistatud ajal, mil käidi naistelaagris orkestriga kontserti andmas. 

 

1449. Vangilaagri orkestrantidega [1950–1955]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 2457:3. 

 Voldemar Kuljus teises reas paremalt neljas. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3169619. 

 

1450. Vangilaagris oma orkestriga [1950–1955]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:41. 

 Tagareas vasakult teine. 

 

1451. Voldemar Kuljus vangilaagri kaaslastega [1950–1955]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 1098:42. 

 Esireas paremalt teine. 

 

1452. Voldemar Kuljus vangilaagris [1950–1955]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:43. 

 

1955 

 

1453. Voldemar Kuljus Tallinnas, Balti jaamas (1955 sügis). Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 1098:45. 

http://www.muis.ee/museaalview/3169619
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1959 

 

1454. Voldemar Kuljus leerilastega (1959). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2388:19. 

 Esireas keskel. 

 

1455. Voldemar Kuljus puhkehetkel Peipsi rannas Lohusuus (1959). Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 531:15. 

 

1955–1960 

 

1456. Voldemar ja Jenny Kuljus [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 2421:19. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1185918. 

 

1457. Voldemar ja Jenny Kuljus Paistu inimestega [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2421:27. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1185926. 

 

1458. Voldemar Kuljus last ristimas [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:5. 

 

1459. Voldemar Kuljus prillidega [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 532:25. 
 

1460. Voldemar Kuljuse portree [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1310.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/440545. 

 

1461. Voldemar Kuljus hakke söötmas [1955–1960]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM  F 

 2421:32. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1204431. 

 

1960 

 

1462. Iisaku koguduse laulukoor, dirigent Magnus Siiak (15.04.1960). Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 531:5. 

 Voldemar Kuljus esireas vasakult kolmas. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/439075. 

 

1950ndad 

 

1463. Leeripäev Tallinnas [1950ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 1098:15. 

 

1464. Voldemar Kuljus koos noormeestega [1950ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 1098:16.  

 

1961 

 

1465. Meeskvartett: O. Kirsimäe, Vene, Voldemar Kuljus, P. Truupõld, H. Surva 

 (september 1961). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 531:7. 

http://muis.ee/museaalview/1185918
http://muis.ee/museaalview/1185926
http://muis.ee/museaalview/440545
http://muis.ee/museaalview/1204431
http://muis.ee/museaalview/439075
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 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/443828. 

1962 

 

1466. Iisaku-Jõhvi ühendatud laulukoor (19.08.1962). Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 531:8. 

 Voldemar Kuljus keskel.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/434331. 

 

1963 

 

1467. Voldemar Kuljuse 40. ordinatsioonijuubel [1963]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM 

 F 532:30. 

 Voldemar Kuljus paremalt teine. 

 

1468. Voldemar Kuljuse 40. ordinatsioonijuubeli tähistamine – protsessioon siseneb 

 Iisaku kirikusse [1963]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 532:67. 

 Voldemar Kuljus paremalt esimene. 

 

1966 

 

1469. Iisaku-Jõhvi ühendkoor, dirigent Voldemar Kuljus. (4.12.1966). Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 531:9. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/442230. 

 

1967 

 

1470. Iisaku-Narva ühendatud laulukoor (9.07.1967). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM 

 F 531:13. 

 Voldemar Kuljus teises reas keskel. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/443827. 

 

1471. Voldemar Kuljus ja Iisaku-Narva ühendatud laulukoor Iisaku kiriku taustal 

 (9.07.1967). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 531:14. 

 Voldemar Kuljus Keskel.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/443826. 

 

1968 

 

1472. Voldemar Kuljus Iisaku kiriku altari ees (1968). Tartu Ülikooli Raamatukogu Fo 

 4219:32A. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://hdl.handle.net/10062/25486. 

 

1473. Voldemar Kuljus Iisaku kiriku kantsli ees (1968). Tartu Ülikooli Raamatukogu Fo 

 4219:34A. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://hdl.handle.net/10062/25487. 

 

1960ndad 

 

1474. Herman Lomp ja Voldemar Kuljus [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 2421:10. 

http://muis.ee/museaalview/443828
http://muis.ee/museaalview/434331
http://muis.ee/museaalview/442230
http://muis.ee/museaalview/443827
http://muis.ee/museaalview/443826
http://hdl.handle.net/10062/25486
http://hdl.handle.net/10062/25487
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 Voldemar Kuljus tšellot mängimas. 

 

1475. Iisaku intelligents proua Vau juures külas [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2384:15. 

 Hr. Kapalõgin, pr. Laheranna, hr. Erich Erilt, hr. Endel Mölder, pr. Õie Erilt, pr. 

 Jenny Kuljus, pr. Kapalõgin, hambaarst, pr. Aino Mölder, hr. Voldemar Kuljus 

 [paremalt esimene]. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/444852. 

  

1476. Lauluharjutus, dirigeerib Voldemar Kuljus [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 532:70. 

 

1477. Seltskond Iisaku inimesi pr. Vau juures külas [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2384:14. 

 Voldemar Kuljus tagareas vasakult teine. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/446532. 

 

1478. Voldemar Kuljus ja Helend Peep [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna IM F 2457:14. 

  Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3167798.  

 

1479. Voldemar Kuljus oma lelle Rudolf Kuljusega [1960ndad]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2421:25. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1185924. 

  

1480. Voldemar Kuljuse portree [1960ndad]. 

 Kättesaadav digitaalsena EELK kodulehel: 

 http://www.eelk.ee/~elulood/imgs/Kuljus1,%20Voldemar.jpg. 

 

1970–1976 

 

1481. Voldemar Kuljus Iisaku kirikus altari ees [1970–1976]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2457:4. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3169620. 

 

1482. Voldemar Kuljus kõnelemas Iisaku kalmistu surnuaia pühal [1970–1976ndad]. 

 Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 2457:5. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3169621. 

 

1971 

 

1483. Proua Marge Laheranna juubeli pidustused (1971). Iisaku Kihelkonna Muuseum 

 IM F 731:185. 

 Voldemar Kuljus keskel prillidega. 

 

1977–1978 

 

1484. Iisaku pastor Voldemar Kuljuse maja sisseõnnistamine (1977–1978). Iisaku 

 Kihelkonna Muuseum IM F 2435:6. 

 Voldemar Kuljus esireas vasakult kolmas.  

http://muis.ee/museaalview/444852
http://muis.ee/museaalview/446532
http://www.muis.ee/museaalview/3167798
http://muis.ee/museaalview/1185924
http://www.eelk.ee/~elulood/imgs/Kuljus1,%20Voldemar.jpg
http://www.muis.ee/museaalview/3169620
http://www.muis.ee/museaalview/3169621
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 Kättesaadav digitaalsena: http://muis.ee/museaalview/1464435. 

1485. Voldemar Kuljus perekonna ja sõpradega [1977–1978]. Iisaku Kihelkonna 

 Muuseum IM F 2457:1. 

 Voldemar Kuljus esireas vasakult keskel.  

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3162640. 

 

1486. Voldemar Kuljus vanas eas [1977–1978ndad]. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 2457:6. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.muis.ee/museaalview/3169622. 

 

1979 

 

1487. Voldemar Kuljuse matus (23.10.1979). Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 

 1098:47. 
 Vasakult pastorid Otto Tallinn, Johannes Selliov, praost August Laomets, Jüri 

 Kimmel. 

 

1983 

 

1488. Pastor Voldemar Kuljuse hauakivi Iisaku kalmistul (19.08.1983) / foto : Karl 

 Laane. EFA.683.0-202499. 

 Kättesaadav digitaalsena: http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=42269. 

 

Dateerimata 

 

1489. Voldemar Kuljuse büst. Iisaku Kihelkonna Muuseum IM F 327:14. 

 Foto büstist. 

 

 

Voldemar Kuljuse poolt lavastatud näidendid 
 

1924 

 

1490. Heijermans, Herman. Hingede päev : draama kolmes vaatuses. 

 Voldemar Kuljuse tõlkes ; osatäitjaid seitse ; 1928. aastal ilmus näidend trükituna. 

 

1491. Mäetam, Arnold. Leinamarss : kurbmäng viies vaatuses. – Käsitsi kirjutatud. 

 Osatäitjaid üksteist. 

 Käsikiri (IM 4697 D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1925 

 

1492. Wilde, Oscar. Salome : antiikdraama. 

 Vabaõhuetendus Iisaku mõisa pargis mõisahoone põlenud varemate taustal ; 

 kaastegev Tallinna draamateatri näitleja Kaarli Aluoja. 
 

1926 

 

1493. Pagati, Henry. Külaline : lõbumäng ühes vaatuses.  

  Osatäitjaid neli. 

http://muis.ee/museaalview/1464435
http://www.muis.ee/museaalview/3162640
http://www.muis.ee/museaalview/3169622
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=42269
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1494. Tagore, Rabindranath. Ohver : draama ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid kaks – Kaarli Aluoja ja Raivo Opsala Tallinna Draamateatrist. 
 

1927 
 

1495. Talomaa, Joosep Heinrich [ps. = Teinmann, Joosep Heinrich]. Igavene elu : näidend 

 viies vaatuses. 

 Külalisnäitleja Rix Kuljus ; osatäitjatest andmed puuduvad. 

1928 

 

1496. Shakespeare, William. Hamlet : katkend tragöödia. 

 „Hauakaevaja stseen“ vabaõhulavastusena ; osatäitjatest andmed puuduvad. 

 

1930 

 

1497. Sophokles – Hofmanstal, Hugo von. Elektra : antiiktragöödia ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid seitse ; külalisena Salme Reek Tallinna Draamateatrist. 
 

1498. Linnankoski, Johannes. Igavene võitlus : näitemäng. 

 Kaini ja Abeli lugu vabaõhulavastuses ; osatäitjatest andmed puuduvad. 

 

1931 

 

1499. Andrejev, Leonid. Hobune senatis : satiiriline lühinäidend. 

 Vabaõhulavastus ; osatäitjatest andmed puuduvad.  

 

1500. Herzen, Aleksander. Tieberiuse surm : draamakatkend / tõlk. Voldemar Kuljus. 

 Vabaõhulavastus ; osatäitjate kohta andmed puuduvad. 

 

1501. Dõmov, Ossip. Lilla kübaraga daam :  nali ühes vaatuses. 

  Osatäitjaid viis. 
 

1502. Dõmov, Ossip Ohver : draama ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid neli.  

 

1503. Heiberg, Gunnar. Kulla võim : draama viies vaatuses. 

 Voldemar Kuljuse tõlkes ; osatäitjaid 25. 

 

1504. Kuljus, Voldemar.. Pää tulle : näidend kümnes pildis. 

 Victor Bridgesi kriminaalromaani „Kadunud mees“ järgi ; osatäitjaid 32. 

 

1505. Molnar, Ferenc. Kurat : mäng kolmes vaatuses. 

 Osatäitjaid 11. 

 

1506. Molnar, Ferenc. Mäng lossis : anekdoot kolmes vaatuses. 

 Osatäitjaid seitse. 

 

1507. Offenbach, Jascues. Kihlus laterna all : operett ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid kümme ; klaveril Magnus Siiak. 
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1508. Jones, Sidney. Geiša : operett kahes vaatuses tantsudega. 

 Osatäitjaid kümme ; klaveril  Magnus Siiak ; tantsud seadis Adja Kuljus. 

 

1509. Sophokles. Antigone : Antiikdraama viies vaatuses. 

 Vabaõhulavastus ; osatäitjaid kümme. 

 

1510. Tšernov, Mihhail. Purustatud peegel : nali ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid kolm. 

 

1932 

 

1511. Avertšenko, Arkadi. Nutikad mehed : komöödia ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid viis. 

  

1512. Dumas Alexandre. Kean : näidend viies vaatuses.  

 Osatäitjaid 25 ; peaosas Edvin Vaas Tallinna Teatristuudiost. 

 

1513. Goetz, Curt. Koer ajus : grotesk ühes vaatuses.  

 Osatäitjaid neli. 

 

1514. Leemets, Jaan. Talupoegade president : rahvatükk kolmes vaatuses.

 Osatäitjaid 11. 

 

1515. Kalman, Imre. Silva : operett kolmes vaatuses.  

 IMKS-i salongorkestri saatel ; muusikajuht Magnus Siiak ; osatäitjaid 32. 

 

1516. Strindberg, August. Isa : psühholoogiline draama kolmes vaatuses.

 Osatäitjaid kaheksa ; peategelased Tallinnast. 

 

1517. Weizenberg, Kadelburg, Gustav. Hädavares : operett kolmes vaatuses. – Käsitsi 

 kirjutatud. 

 IMKS-i salongorkestri saatel Magnus Siiaki juhatusel ; osatäitjaid kaheksa ; 

 nimiosas külalisena Johannes Konsa 

 Käsikiri (IM 4371(8) D) Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

 

1933 

 

1518. Aischylos. Aheldatud Prometheus : antiikdraama ühes vaatuses.  

 Osatäitjaid seitse ; nimiosas pastor Jüri Kimmel Tartust. 

 

1519. Avertšenko, Arkadi. Otsem tee Olga südamesse : lühinäidend ühes vaatuses 

 Osatäitjaid viis. 

 

1520. Couterline, Georges. Komissari-härra : ühejärguline pilt elust. 

 Osatäitjate kohta andmed puuduvad. 

 

1521. Dregely, Gabriel. Hästi õmmeldud sabakuub : komöödia kolmes vaatuses.

 Osatäitjate kohta andmed puuduvad.  
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1522. Kärner, Jaan. Merihärg & Ko ajab Venemaaga äri : komöödia kolmes vaatuses.

 Osatäitjaid üksteist. 

 

1523. Lehar, Franz. Krahv Luxemburg : operett kolmes vaatuses. 

 IMKS-i salongorkestri saatel; tantsud seadis Adja Kuljus ; osatäitjaid üheksa. 

 

1524. Strindberg, August. Surmatants : psühholoogiline draama neljas vaatuses. 

 Osatäitjaid neli. 

 

1934 

 

1525. Heurberger, Richard. Roosa Doomino : operett kolme vaatuses. 

 IMKS-i salongorkestri saatel ; osatäitjaid 11. 

 

1526. Kangermann, Bernard. Kiki ja Mall : näidend kolmes vaatuses. 

 Osatäitjaid 12. 

 

1527. Kitzberg, August. Kaval-Ants ja Vanapagan : rahvatükk  viies pildis.

 Osatäitjaid kümme. 

 

1528. Okonkowsky, Georg. Kosjaturg : komöödia. 

 Osatäitjaid 14.  

 

1529. Kummaline amet ehk degustaadid : ühevaatuseline komöödia. 

 Osatäitjaid kolm. 

 

1530. Luts, Oskar. Arusaamatu lugu : nali ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid kaheksa. 

 

1531. Vent, Voldemar. Röövitud suudlus : humoristlik moraaliprotsess kolmes vaatuses.

 Osatäitjaid kaheksa. 

 

1935 

 

1532. Adson, Artur. Lauluisa ja Kirjaneitsi : näidend kolmes vaatuses. 

 Saatemuusika Alja Sabolotni (viiul) ; osatäitjaid 15. 

 

1533. Vilde, Eduard. Pisuhänd : lõbumäng kolmes vaatuses. 

 Osatäitjaid kuus ; külalisena kooliõpetaja Theodor Vaas Illukalt. 

 

1936 

 

1534. Fonvizin, Deniss. Memmepoeg : komöödia viies vaatuses. 
 Fonvizini „Äbarik“ Voldemar Kuljuse tõlkes ; osatäitjaid 14 ; külalisena 

 kooliõpetaja Theodor Vaas Illukalt. 

  

1535. Sturm, Hans. Armastuse keerdkäigud : komöödia kolmes vaatuses.

 Osatäitjaid kuus. 
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1938 

 

1536. Bierbaum, Otto. Julius. Paul ja Eva : komöödia kolmes pildis. 

 Voldemar Kuljuse dramatiseering jutustuse „Siugnaine“ järgi ; osatäitjaid kuus ; 

 külalisena kooliõpetaja Theodor Vaas Illukalt. 

 

1940 

 

1537. Tammsaare, Anton Hansen. Põrgupõhja uus vanapagan : draama. 

 Osatäitjate kohta andmed puuduvad. 

 
1941 

 

1538. Offenbach, Jacques. Kihlus laternate valgusel : operett ühes vaatuses.

 Osatäitjaid viis ; klaveril Selma Eebing. 

 

1942 

 

1539. Stoclasser, Ottokar Hans. Abivaimud : naljamäng ühes vaatuses. 

 Osatäitjaid seitse. 

 

1943 

 

1540. Halme, Kaarle. Murdunud : näitemäng neljas vaatuses. 

 Osatäitjaid viis. 
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 SUMMARY 

 

The bibliography of Voldemar Kuljus  

The aim of this paper is to compile a bibliography of Voldemar Kuljus, religuous, public, and 

cultural figure, writer and publicist. The research relies on different data sources.  

Voldemar Kuljus was born on October 2th, 1898, in Kunda, Ida Virumaa (eastern part of Estonia). 

He spent his life, however, mostly in Iisaku, where he worked as a local pastor and acted as a 

cultural figure. On the one hand,  being a charismatic person, he was respected and honoured in 

local community; on the other hand, his religuous views created opposition and conflicts.  

 Kuljus favoured liberal theology and was known as a freethinker and a protestant movement figure. 

His views became the reasons for his persecution and impeachment of his position as a pastor in 

1925 following the decision of the consistory. Voldemar Kuljus was also a person of creation and 

one can say that he was a writer, a journalist and a musician. His legacy includes books, 

publications, and translations as well as numerous poems. He was also the editor of the 

Protestantlik Maailm (The Protestant World) magazine.Christian Church and local pastors 

contributed a lot to the Estonian educational and cultural development. The author of this paper is 

particularly interested in cultural and local history of Iisaku and due to that decided to record the 

legacy of local celebrity by compiling his bibliography. One of the main reasons for recording the 

works by Voldemar Kuljus was that they were ignored and not published during the latter part of 

his lifetime – the times of Soviet occupation.  Therefore, the author considers compiling his 

bibliography to be an affair of honour and challenge. Recording the legacy of Voldemar Kuljus is 

one of the aims of Iisaku Parish Museum who partnered with the author for this research. 

The bibliography includes legacy of and about Voldemar Kuljus that is available by books, 

periodicals, audiovisual recordings and manuscripts since 1917 to 2015. The list also includes 

photos about Kuljus and acts staged by him.  

The aims of the research were as follows: 

 to provide an overview of sources for compiling an index; 
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 to research Estonian personal indexes, their structure and development in order to find 

 the most suitable structure for the work in question; 

 to compile a comprehensive list of primary and secondary sources about Voldemar 

 Kuljus, audiovisual materials and manuscripts from 1917 to 2015, public photographs 

 and the list of acts staged by Voldemar Kuljus; 

 to compile general overview of Voldemar Kuljus´s biography;  

 to analyze materials based on the index and to find out how many works by and about 

 Voldemar Kuljus have been published in print, also, which editions and when 

 published the most the works about and by him; 

 to simplify using the index, to add the index of persons and inside linking and 

 referencing in bibliography to enable easily find the necessary publication and inside 

 linking in documents which enables to easily find reviews. 

In this paper data analysis is used to study the individual and the processes connected to them. 

Qualitative and quantitative methods are used. Data has been collected by using  publications, 

databases and collections of documents (materials available in archives).  

The paper consists of introduction, three chapters and their sub-chapters, summary, list of 

abbreviations, appendices, references and summary in English. 

 The First Chapter gives an overview of sources and principles that form the basis for compiling 

bibliography of Voldemar Kuljus, historical development of persons indexes in Estonia and the 

structure of the bibliography of Voldemar Kuljus. Chapter number Two introduces the biography 

of  Voldemar Kuljus and Chapter number Three includes the analysis of the works by and about 

Voldemar Kuljus. In Appendix 1 the bibliographical index of Voldemar Kuljus is introduced where 

published texts, translations and literature about him are distinguished. Appendix 2 includes the 

index of persons in bibliography. 

The compiled bibliography about Voldemar Kuljus includes 1540 entries from 1917 when first 

publication about Voldemar Kuljus appeared in newspaper called Tallinna Teataja in connection 

with Kuljus graduating Nikolai Gymnasium, until 2015. Bibliographical list includes 212 entries 

about Kuljus´s works, out of which 158 is original work and 54 translations. There are 1,328 entries 

about Voldemar Kuljus. 
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The bibliography of Voldemar Kuljus is varied. He has produced preacher books, translations, 

poems, prose, contemplations, publications. Most of his works are preaches that have been 

published in form of collections but also as independent texts in different periodicals. He also 

produced works for journalism, mostly articles and repercussions, to the lesser extent overviews 

and messages. Kuljus was also a productive translator, translating texts from German and Russian 

languages. 

This bibliography is compiled out of respect towards local influential religuous, public, and 

cultural figure Voldemar Kuljus. The author values local cultural and historical legacy and 

therefore gives her own contribution to commemoration of Voldemar Kuljus by compiling his 

bibliography. 
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