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Tiie Jaaniste koostatud kogumikku
„Häid mõtteid kevadiseks meisterdamiseks” on valitud meisterdamisõpetused, mis sobivad kevade ja munadepühadega. Raamatus on peaesinejad
lilled, munad, tibud ja rõõmsad lepatriinud. Kevadpühadel ja emadepäeval on
rõõm teha kallitele kingitusi. Enda loodud
kingis on armastust ja pühendumust hoopis enam kui poeletilt
pärinevas.
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Taskurätikus
on lootus
Kuni möödunud nädalavahetuseni
saime öelda, et meil on olnud au võõrustada ainult kaht Nobeli kirjanduspreemia laureaati ja sedagi veel enne,
kui neile suur tunnustus osaks sai.
1964. aasta suvel külastasid Eestit
Jean-Paul Sartre (Nobel 1964) ja Simone de Beauvoire, 1960. aastate teises
pooles sai Aleksandr Solženitsõn
(Nobel 1970) oma Eesti sõprade toel
töötada Tartu lähedal oma suurteose
„Gulagi arhipelaag” käsikirja kallal.
Nüüd võime öelda, et Eestit on külastanud kolmaski kirjandusnobelist,
rumeenia-saksa päritolu Herta Müller,
kes pärjati maailma tunnustatuima
kirjandusauhinnaga 2009. aastal.
Herta Müller kohtus lugejatega
rahvusraamatukogu pungil täis
saalis 16. aprillil.
Kohtumisel Herta Mülleriga küsiti nii
temalt endalt kui ka ta vestluskaaslastelt, Viivi Luigelt ja Toomas Hiiolt, korduvalt, kas kirjandusel on võimu mõjutada ajaloo kulgu, muuta inimeste,
isegi rahvaste saatust. Mülleri loomingut lugedes on sellised küsimused
paratamatud. Tema mõlemad hiljuti
eesti keeles ilmunud teosed paljastavad nõukoguliku totalitarismi katseid
inimest muserdada ja murda. Romaan
„Hingamise kiige” (e. k 2010) räägib
ellujäämisvõitlusest nõukogude
sunnitöölaagris 1940. aastate teises
pooles, romaan „Südameloom” (e. k
2009) nelja noore inimese põrandaalusest vastupanust Ceauşescurežiimile 1980. aastate Rumeenias.
Tekstikatked, mida Herta Müller
„Hingamise kiigest” ette luges, veensid küllap iga kuulajat, et kirjandus ei
saa asendada ajalugu. Küll aga suudab kirjanik, eriti selline sõnaväeline
kirjanik nagu seda on Herta Müller,
jäädvustada ajaloosündmuste vastupeegeldusi inimese hingeelus. Kirjandus on ülioluline ajaloodokument,
sest ta annab meile aimu sellest, kuidas inimese meel ja mõistus, tema
mälu ja fantaasia AJA LUGU kogevad ja
seeläbi omakorda mõjutavad. Näiteks
sellest, kuidas nälg muutub laagris nii
talumatult suureks, et temast saab inimese valitseja ja ühtlasi ka isiklik kaitseingel, kes teab su piire ja oma mõju
ulatust. Või valgest batistist taskurätist, millest saab inimlikkuse ja
hoolivuse mõõdupuu ning lootus,
et sa jääd ellu ja tuled tagasi…

Raamatu ja roosi
päev Apollo
raamatupoodides
Eestis on alates 1998. aastast 23.
aprillil tähistatud ülemaailmset raamatu ja roosi päeva. Päeva tähistamisega tahetakse väärtustada raamatuid ja lugemist. Apollo raamatupoodides on sel päeval müüjale roosi
kinkides võimalik saada vastukingiks
raamat. Tartu Kaubamaja Apollo ees
aatriumis loeb raamatupäeva puhul
kell 13 oma luuletusi ja jagab autogramme Doris Kareva.

Raamat Tšernobõli
katastroofist
11.-13. aprill toimus Londonis rahvusvaheline raamatumess, mille peakülaline oli Venemaa. Pildil Londoni messil esinev VeneIisraeli kirjanik Dina Rubina, kes osaleb ka Tartu kirjandusfestivalil. 					
foto: Mari Kaljuste

Prima Vista pakub
kursimuutusi
Berk Vaher

Prima Vista korraldustoimkonna liige

J

uba kaheksandat aastat toimub kevadel Prima Vista kirjandusfestival. Põhiprogramm on 5.–7. mail
Tartus ja 8. mail tänavuses partnerlinnas Tallinnas, kuid eelsündmused algavad juba raamatu ja roosi päeval, 23.
aprillil.
Selle aasta festivali teema on kursimuutus. Kursimuutus kirjanduses endas ja kirjanduse võime kajastada või
lausa esile kutsuda kursimuutusi elus;
kursimuutus kultuuris ja ühiskonnas.
Paljud riigid ja rahvad heitlevad nii majandus- kui ka identiteedikriisiga, nõnda otsivad inimesed kirjandusestki
mingit aimu sellest, mis saab ja mida teha, kui vanad ühiskondlikud ja isiklikud suhtemallid enam ei toimi.
Me ei leia, et hea kirjandus peaks
andma üheseid ja lõplikke vastuseid,
kehtestama mingit ainuõiget kurssi; pigem aitame avastada alternatiive rutiiniks kujunenud elu- ja kultuuripraktikatele, ka kirjanduse loomise ja esitamise
praktikatele.

Suured elumuutused
Ave Mattheus
Tallinna Ülikooli
lektor

21. aprill 2011

Prima Vista patroon on sel aastal Rein
Raud – terava sõnaga avalik intellektuaal, uute ja vanade kirjutusviisidega
eksperimenteerija,
kultuuripealinna

vaimu kandja, kes sel aastal Tallinna
Ülikooli rektori kohalt lahkudes on ju
ka ise elulist kursimuutust läbi tegemas. Patrooniõhtu käigus on festivalipublikul võimalus ka Rein Rauaga koos
rengasid kirjutada.
Suurtest elumuutustest kirjutavad ka
festivali väliskülalised. Dina Rubina kolis 1990. aastal Nõukogude Liidust Iisraeli, ta loomingule sai peagi osaks rahvusvaheline tuntus. Pagulus on olnud
ta raamatutes oluline teema, tõustes
seal eksistentsiaalseks üldistuseks.
Sakslanna Katrin Schmidti menuteos
„Sa ei sure” aga tugineb kirjaniku enda
paranemisele ajurabandusest. Soome
poliitik ja ajaloolane Erkki Tuomioja
tutvustab oma raamatut Jaan Tõnissonist, mitme dramaatilise kursimuutuse
osalisest ja tunnistajast.
Läbi aastate on Prima Vista kavas
tähtsal kohal olnud kirjanduse ja popkultuuri sidemed ning artistid, kes tõsiseid teemasid mänguliselt esitavad –
meil on esinenud afrokariibi poeet Benjamin Zephaniah, ansamblist The KLF
tuntud Bill Drummond, mullu ka briti
avangardajakirja The Wire Magazine
tiim. Ja mõistagi igal aastal me oma
laulvad kirjanikud. Tänavu väisab Tartut briti kuulsaim punkpoeet John Cooper Clarke, kes karikeerib urbanistlikku võõrandumist ja ületarbimise absurdi; nõnda on ta 1970. aastate lõpul ja
1980. alguses kirjutatud tekstid säilita-

nud oma värskuse või muutunud isegi
veel ajakohasemaks.

Mitte vaid kirjandus

John Cooper Clarke esineb Prima Vista
ja Tartu Kõrgema Kunstikooli festivali
Mood-Performance-Tants ühises programmis; eks ole Prima Vista edu pant
olnud suuresti just kirjanduse tihe
seostamine teiste kultuurivaldkondadega, samuti koostöö teiste kultuurisündmustega. Nõnda on sel aastal meie
partneriks ka tänavakunsti festival
Stencibility, kes toob jääva muutuse
Tartu kirjandusellu ja linnaruumi –
Tartu Kirjanduse Maja müür saab festivali käigus kunstilise kujunduse.
Festival tulvab linnaruumi ka tavapärase pargiraamatukogu, raamatulaada
ja vabaõhukinoga. Linna saalides-kultuuritubadeski on mitmeid kohtumisi
kirjanikega, vestlusõhtuid ja loenguid;
noorte autorite programmis anname
taas üle Esimese Sammu preemia parima debüüdi eest trükiajakirjanduses.
Kirjanikeränd toimub aga sedapuhku
kultuuripealinna all – rühmitus „eksp”
külastab festivali Tallinna-päeval Bastioni käike ning salvestusi ja elavat esitust
kokku miksivat kava on võimalik kuulda-näha samal õhtul Kiek in de Kökis.
Infot festivali kava ja külaliste kohta
leiab lehekülgedelt
kirjandusfestival.tartu.ee ja
festivalprimavista.blogspot.com

Kirjastuselt Tänapäev ilmub aprilli
teises pooles, pisut enne Tšernobõli
katastroofi 25. aastapäeva, Helle
Tiikmaa koostatud raamat „Sõda
nähtamatu vaenlasega: Eesti Tšernobõli katastroofis”. Põhirõhk on
Eestist Tšernobõli tagajärgi likvideerima saadetud inimeste mälestustel,
kuid välja tuuakse ka üldine sündmuste käik ja tagajärjed. Raamat
sisaldab erakogude materjale ja
Ukraina fotograafi Igor Kostini haruldasi kaadreid kogu õnnetuspaigast.

„Eesti romaan”
nüüd eesti keeles
Kirjastus Varrak annab aprilli lõpus
välja eestlannast prantsuse kirjaniku
Katrina Kalda (s. 1980) poeetilise ja
mängulise ülesehitusega debüütteose „Eesti romaan”, mis ilmus esmalt
prantsuskeelsena mainekas kirjastuses Gallimard („Un roman estonien”,
2010). Kuna kümneaastaselt Eestist
Prantsusmaale kolinud Kalda
romaan kirjeldab Eesti lähiajalugu,
on meedia jõudnud Kaldat nimetada
juba Sofi Oksase „vaimseks õeks”.
Kuigi Kaldat huvitab taasiseseisvunud Eesti õhkkond, Nõukogude Liidu
lagunemine ning selle tagajärjed,
paistab tema debüütromaan silma
ka oma stiilivõtete poolest. Katrina
Kalda on ka üks Tallinna kirjandusfestivali HeadRead külalistest.

Kevadine
raamatumüük
Olete oodatud Eesti Kirjastuste Liidu
liikmete kevadisele raamatumüügile
Rahvusraamatukokku 18.–20. mail!

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2011
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Michel Foucault
Teadmine, võim,
subjekt.
Valik räägitust
ja kirjutatust

Eesti romaan
Katrina Kalda
tõlkinud Anti Saar
192 lk, kõva köide
Tallinn, 1990. aastate
keskpaik. Noor August
asub ärimees Eeriku
käendusel kirjutama järjejuttu Eesti
taasiseseisvumisest, armudes ise
oma eestkostja naisesse Charlotte’i.
Kinnise loomuga noormees elab oma
tunded välja ajalehesabas, luues
Charlotte’ile kirjandusliku teisiku
Carlotta. Sündmuste käigus aga tõstab järjeloo kangelane Teodor autori
vastu mässu ning haarab ise sule,
et Augusti motiive selgitada ja tema
mineviku saladused päevavalgele
tuua. Katrina Kalda (s. 1980) on
eestlannast prantsuse kirjanik, kelle
debüütteos „Eesti romaan” ilmus
esmalt prantsusekeelsena mainekas
kirjastuses Gallimard („Un roman
estonien”, 2010).

koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm
tõlkinud autorite kollektiiv
sari Avatud Eesti Raamat
408 lk, pehme köide
Mahukas kogumik pakub läbilõike
ühe 20. sajandi teise poole mõjukaima prantsuse filosoofi Michel
Foucault’ (1926–1984) artiklitest,
ettekannetest ja intervjuudest. Kokku
14 tekstist koosnev antoloogia hõlmab näiteid Foucault’ loomingust ajavahemikus 1963–1984, andes aimu
tema loometee peamistest sõlmteemadest: teadmise, võimu ja subjekti
kriitilisest analüüsist.

Järvetuul.
Proosa ja kõik,
mis sarnaneb
proosaga
Juri Vella
tõlkinud Art Leete
192 lk, kõva köide
Kogumik sisaldab 49 novelli, miniatuuri ja muud proosateksti LääneSiberis elavalt metsaneenetsi kirjanikult Juri Vellalt. Tegu on tekstipõimikuga, kuhu koondatud tekstid
haaravad Juri Vella kogu senist
40-aastast loomeaega. Armastuse,
argipäeva, poliitika, nafta ja valu
teemasid käsitleb Juri Vella läbi
Lääne-Siberi põliselanike maailmapildi prisma, millega põimub ka maailmakultuuri mitmekesisuse tunnetamise kogemus. Juri Vella paneb lugeja tundma metsaneenetsi armastustavade ja igapäevaste elumeeleolude
eripära. Teisalt jälgib ta ka väikeste
Siberi rahvaste tasapisi nõrkevat
dialoogi naftatööstuse kaudu kohalesaabunud võõra ühiskonnaga, mille
võimsusele ja hoolimatusele pole
põliselanikel palju vastu panna.

Kevadpühade
piduroad
Maire Suitsu
240 lk, kõva köide
Paljude hinnatud kokaraamatute autori Maire
Suitsu uus, rikkalikult fotodega illustreeritud raamat püüab taaselustada
meie (vana)vanaemade tava tähistada kevadpühade ajal pidulauda istudes niihästi kevade saabumist kui ka
ülestõusmispühi. Et rahvusliku algupäraga päevakohaseid piduroogi meil
peaaegu pole, pakub raamat eestlase
maitsele sobivaid retsepte traditsioonilisest lihavõttemenüüst, aga ka
nende tänapäevaseid variatsioone.
Suur valik suupisteid ja salateid, kergeid suppe, hõrgutavaid praade koos
lisanditega, atraktiivseid järelroogi,
torte ja küpsetisi lubavad korraldada
suurepärase kevadise pidusöögi.

Elu õnnenumbrid
Lillian Too
tõlkinud Marju Algvere
ja Ülla Jürviste
160 lk, kõva köide
Selle raamatu abil saate teada, millised sündides kaasa saadud numbrid toovad teile õnne ja edu.
Järgides Hiina ja läänemaailma iidseid
meetodeid, saame neid kasutada oma
suhete, tervise ja jõukuse parandamiseks ning arendada oma isiksuslikke
võimeid. Lillian Too on maailma menukaim feng shui raamatute autor. Ta
on avaldanud üle 80 raamatu ja teda
on tõlgitud 30 keelde ning müüdud
miljonites eksemplarides.

Leonid Iljitš Brežnev marssalivormis 1978. aastal. 						

Foto raamatust

Sünge följeton
onu Ljonjast
Mart Juur
Postimees

S

eltsimehed! Eesti keeles on ilmunud NLKP KK peasekretäri, NSV
Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi
esimehe, Nõukogude Liidu marssali,
neljakordse Nõukogude Liidu kangelase, sotsialistliku töö kangelase, Lenini
rahu- ja kirjanduspreemiate laureaadi,
paljude anekdootide kangelase seltsimees Leonid Iljitš Brežnevi elulugu.
(Kiiduavaldused, elevus saalis). Tahaks
öelda, nagu Mihhail Sergejevitš Gorbatšov ütles Konstantin Ustinovitš
Tšernenko matustel: lõpuks ometi!
Läks aega mis läks, aga jõudsime ära
oodata! Hurraa, seltsimehed! (Kestvad
kiiduavaldused, mis kasvavad üle ovatsioonideks. Kõik tõusevad püsti.)
Nõukogude ajakirjanduse stiili on
kerge parodeerida. Kuid tõepoolest,
Leonid Mletšini raamat Brežnevist äratab võimsaid emotsioone ja mälestusi.
Brežnevi ajal elanud kodanikule meenuvad peasekretäri lõputud kõned, mõmin ja pudistamine, mida Kesktelevisioon päevade kaupa üle kandis. Brežnevit kuulates tekkis kummaline segu
lõbust ja tüdimusest: mida see Bresku
seal jälle seletab, kuidas Ljonja tervis
on, millal see jama ükskord lõpeb? Aga
jama kestis kaua: edev ja võimuahne
Brežnev valitses riiki 18 aastat, Brežnevist sai allakäigu ja mädanemise sümbol, Brežnevi kirstu kolksatust kuuldi
kogu maal. Säärased kogemused liitsid
impeeriumi alamaid. Vähem, kui üldse,
mäletatakse noort või keskealist Brežnevit, kes olnud kena, sõbralik ja rahumeelne naistemees.
Samas tähendas Brežnevi valitsemisaeg stabiilsust, progressi ja suhtelist
heaolu. Partei, julgeoleku ja sõjaväe
võim oli absoluutne, kuid massilised
arreteerimised, mõrvad ja küüditamised jäid minevikku. Võrreldes Stalini ja
Hruštšovi ajaga hakkasid inimesed paremini elama. Järgnenud segaduste-

perioodi silmas pidades pole ime, et
Venemaa küsitlustes figureerib Brežnev suurte riigimeeste edetabeli tipus.

Värvikad detailid ja
vähetuntud faktid

Aastate jooksul on Brežnevist kirjutatud meeletult palju – ja mitte ainult
Venemaal. Lääne autorite töödest väärivad mainimist William J. Tompsoni
„The Soviet Union under Brezhnev”
ning Edwin Baconi ja Mark Sandle’i
„Brežnev reconsidered” (mõlemad
ilmunud 2002), ent vähemalt mahu poolest jäävad välismaalaste raamatud
moskoviitidele alla.
On vändatud teleseriaalid Leonid Iljitšist („Brežnev”, 2005) ja tema kuulsast
tütrest („Galina”, 2008), on avaldatud
anekdootide ja tõestisündinud lugude
kogumikke. Perestroika-aegne brežneviana tegeles paljastamise ja süüdistamisega, lähiringi kuulunud tegelased
(näiteks Brežnevi väimees Juri Tšurbanov) vastasid memuaaridega, mis olid
tulvil eneseõigustust ja nõukanostalgiat. Ent ilmunud on ka kaalukamaid,
sügavamalt kaevuvaid teoseid. Näiteks
Aleksander Maisurjani „Teistsugune
Brežnev” („Drugoi Brežnev”, 2004) või
käesolev, 2008. aastast pärinev biograafia, autoriks populaarne ajaloolane ja
telestaar Leonid Mletšin.
Mletšin on Nõukogude perioodile
spetsialiseerunud jutuvestja, pigem ajalookirjanik kui ajaloolane, kes valdab
teemat, rõõmustab lugejat värvikate
detailide ja vähetuntud faktidega. Mletšini rikkalikust produktsioonist (ligi 20
raamatut, sh Jeltsini, Šelepini, Primakovi, Andropovi ja Nazarbajevi elulood)
on eesti keeles ilmunud kaks massiivset tellist – „KGB” ja „Välisministrid”.
Mletšin kirjutab Brežnevist rahulikus, ent mitte kiretus toonis, ta ei tegele poleemika ega panegüürikaga. Ta
kirjeldab, uurib ning analüüsib ajastut
ja konteksti, Brežnevi tegevust ja motiive, vaatleb mehhanisme, mis tegid lihtsast parteisekretärist suurriigi valitse-

ja, pühendab suurt tähelepanu Poliitbüroos möllavatele intriigidele, Brežnevi eraelule, perekonnale ja tervisele.
Mletšin on põhjalik nagu buldog, tal on
varuks üllatusi ja uudiseid.

Onu Ljonja tahab
tsaariks saada

Mletšin ei sea eesmärgiks lugejat naerutada, kuid Brežnevi ja tema kolleegide askeldustele kaasa elades tabad end
sageli mõttelt, et loed justkui mingit
sünget följetoni. Süsteem ise toodab
naeruväärsust, kõige koomilisem karakter ses loos on seltsimees Brežnev:
nagu tegelane vene muinasjutust, keegi onu Ljonja, kes tahab tsaariks saada,
kuna tsaar võib kahe kasuka vahel magada ja pütist koort juua. Millekski
muuks energiat ega mõistust ei jätku.
„Kõige hämmastavam on see, et aastaid pärast Brežnevi surma teame me temast ikka veel liiga vähe, saame halvasti aru, mis oli tema liikumapanevaks
jõuks, mida ta tahtis, mille poole püüdles. Ühed arvavad, et Brežnev oli kehv
juht ja viis riigi hädaorgu, teised on
veendunud, et igaüks oleks tema asemel toonud riigile kaela palju suuremad
õnnetused, aga tema ei olnud õel, kättemaksuhimuline inimene, vaid juhindus
põhimõttest: ela ise ja lase ka teistel elada. Kolmandad on veendunud, et ta oli
palju parem oma järeltulijatest, kes hukutasid suure riigi,” resümeerib autor
lõpetuseks. Mletšini kiituseks peab siinkohal ütlema, et pärast „Brežnevi” läbilugemist teame seltsimees Brežnevist
ikkagi palju rohkem kui varem.
(Kestvad
kiiduavaldused.
Kõik tõusevad püsti ja lähevad
raamatupoodi.)

Brežnev
Leonid Mletšin
tõlkinud Jüri Ojamaa
504 lk, kõva köide

Hea põhjatuule
vastu
Daniel Glattauer
tõlkinud Piret Pääsuke
sari Moodne aeg
208 lk, kõva köide
Leo postkasti jõuavad
eksikombel kellegi tundmatu Emmi
e-kirjad. Mees vastab viisakusest.
Ja kuna Emmile tundub mees ligitõmbav, kirjutab ta vastu. Paistab, et küsimus on veel vaid ajas, millal toimub
nende esimene tõeline kohtumine,
kuid see küsimus erutab mõlemat nii
väga, et nad pigem viivitavad vastamisega. Pealegi on Emmi õnnelikult
abielus. Ja Leo seedib parasjagu
nurjunud suhet. Ning üldse: kas saadetud, vastu võetud ja salvestatud
lembetunded peaksid kohtumisele
vastu? Ja mis siis, kui jah?

Väike viisakas
kärbes
Ilmar Trull
72 lk, kõva köide
Ilmar Trulli luulekogumik
on tulvil vahvaid ja vaimukaid lasteluuletusi.

„Kevad maal ja õhus”
Kevad on nii kärme aeg,
loomadel on jooksuaeg.
Kassid hoovis ringi jooksvad.
Neil on tarvis. Neil on jooksva.
Olen lind, neid jälgin õhust.
Et ei leiaks kassi kõhust
ühel kaunil päeval end ma,
siis ma lendan. Mul on lendva.

Stefani päevikud.
Juured
L. J. Smith
tõlkinud Lauri Saaber
144 lk, pehme köide
Ameerika kodusõja
ajal satuvad kolm noort
armukolmnurka, mis on määratud
kestma igavesti. Vennad Stefan ja
Damon Salvatore kohtuvad imekauni
Katherine’iga, kes pöörab kogu
nende senise elu pea peale. Vendadest saavad rivaalid ning omavahel
Katherine’i poolehoiu nimel võisteldes avastavad nad peagi hirmsa
saladuse: Katherine on vampiir. Ja ta
kavatseb ka vennad vampiirideks
muuta, et nad saaksid igavesti elada
– ja seda kolmekesi koos. Nüüd Kanal 11-s jooksval populaarsel telesarjal „Vampiiri päevikud” põhinevad
„Stefani päevikud” avaldavad tõe selle kohta, mis tegelikult juhtus Stefani,
Damoni ja Katherine’i vahel ning kuidas see surmav armukolmnurk algas.
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Ausad ajaloofantaasiad
Krista Kaer

kardinali mõõgavõitlejate veel üks nähtus, mis lubabki selle raamatu fantaasiakirjanduse hulka paigutada – lohed.
Üsna mitmel, sealhulgas ka inimese
kujul esinevad lohed. Prantsusmaa suurim vaenlane ongi Musta Küüne nimeline salaselts, lohede käepikendus. Ja lohed on selles raamatus enamasti ohtlikud olevused, kes ajavad kahtlasi asju.
Pierre Pével on praegu kindlasti üks
tunnustatumaid Prantsuse fantaasiakirjanikke. Ta on võitnud mitmeid preemiaid, sealhulgas 2002. aastal Grand
Prix l’Imaginaire’i. „Kardinali mõõgad”
on tema kuues romaan ja esimene, mida on tõlgitud mitmetesse keeltesse,
kaasa arvatud inglise keelde.

A

jaloofantaasia oleks vast õige
sõna kahe väga erineva kirjaniku – Guy Gavriel Kay ja Pierre
Péveli – eestikeelses tõlkes ilmuvate
romaanide kohta. Ajalugu, ajalooline
tagapõhi ongi see, mis neid kaht autorit
ühendab, üsna suur vahe on aga selles,
millised sihid nad on endale seadnud.
Guy Gavriel Kay on Kanada kirjanik,
kes on võitnud mitmeid auhindu, tema
1990. aastal kirjutatud „Tigana”, millest
praegu jutt käibki, sai 1991. aastal
Aurora auhinna. Ta õppis juristiks, kuid
pole sel alal kunagi töötanud. Tema esimesed kirjanduslikud katsetused jäid
hoopiski luulevalda. Oma esimeste kirjanduslike mõjutajatena nimetabki ta
Yeatsi ja Dylan Thomast, kuid leiab, et
kõige enam on talle loomingulist mõju
avaldanud hoopis kunstnik Vermeer.
Fantaasiakirjanduseni jõudis Guy
Gavriel Kay teadlikult, mitte selle žanri
fännina, vaid mõistes ja hinnates selle
kirjandusliigi võimalusi. Üheks võimaluseks žanrisse sisse elada oli talle
kindlasti ka töö J. R. R. Tolkieni „Silmarillioni” toimetajana, mida ta tegi Tolkieni poja palvel.

Mõõgavõitlused
ning hirmsad saladused

Vallutajad ja vallutatud,
mälu ja ajalugu

„Tigana” on romaan, mille tegevus
võiks vabalt aset leida renessansiaegses Itaalias, kui kogu poolsaar oli killustunud linnriikideks ning seetõttu eriti
haavatav ja kaitsetu välisvaenlase ees.
Poolsaarega on tegu ka „Tiganas”, ainult et seal ei sarnane see mitte saapaga, vaid peopesaga, ning see koosneb
üheksast ajaloo jooksul üksteisega pidevalt sõdinud provintsist. Omavaheline võitlus jääb tagaplaanile, kui poolsaart ihaldavad kaks võimsat sortsi,
Ygrathi kuningas Brandin ja Alberico.
Brandin saadab Tiganat alistama oma
poja, kelle aga Tigana kaitsjad tapavad.
Brandini kättemaks on hirmus, ta hävitab kogu Tigana kultuuri, kunsti, kirjapandud ajaloo ning eemaldab võlukunsti abil Tigana enda nimegi inimeste
teadvusest. Tigana nime kuulevad pärast seda veel üksnes need, kes olid
sündinud enne seda needust. Kui sureb
neist viimane, pole enam kedagi, kes
Tiganat mäletaks.
Raamatu alguses kohtume üsna kirju
salgaga, kes on otsustanud oma kodumaa vabastada ja selle nime uuesti
kuuldavaks teha. Palju aastaid on möödunud, kuid mälestus Tiganast on tekitanud neis tühjuse, mis vajab täitmist.
Selle nimel on nad valmis paljukski.
Kuigi Guy Gavriel Kay raamat on ühelt
poolt üsna klassikalise fantaasiakirjan-

Toomas Nikluse kujundus Pierre Péveli raamatule ”Kardinali mõõgad”.
duse süžeega – salk vapraid siirdub
mingit ränka ülesannet täitma –, on tema tegelased kõike muud kui lihtsakoelised ja ühemõõtmelised. Seda pole
isegi raamatu kuri võlur Brandin, kes
osutub keeruliseks inimeseks ja suudab äratada armastuse naises, kes oli
tulnud teda tapma. Autor ise on oma
raamatu kohta öelnud, et tegu on „suures osas romaaniga mälust, selle vajadusest kultuurilises mõttes, aga ka ohtudest, mis tekivad siis, kui see mälu on
liiga intensiivne.” See on ka raamat keelest ja kultuurist, identiteedist ja kättemaksust ning kättemaksu hinnast.
Miks siis ikkagi ei toimu see kõik
Itaalias, vaid hoopis kahe päikesega
maailmas, kus on võlurid? Guy Gavriel
Kay on vastanud ka sellele: „Kõigepealt
võimaldab see žanr loo universaalsemaks teha. See võtab mingid vahejuhtumid väga spetsiifilisest ajast ning
avab kirjanikule – ja lugejale – võimaluse vaadelda neid teemasid, loo elemente väga paljude ajastute ja teemadega

seoses. /.../ Ja paradoksaalsel kombel
võib lugu fantaasiavormis esitatuna
kehtida lugeja enda elu ja maailma kohta hoopis suuremal, mitte aga vähemal
määral.”

Pariis, Richelieu ja lohed

Päris samamoodi ei ole ajaloo ja fantaasia seoseid käsitlenud Pierre Pével,
kelle „Kardinali mõõgad” on siiski eelkõige mõnus meelelahutus. Péveli raamatu tegevus toimub Louis XIII valitsemisajal, 1633. aastal, kui tegelikult juhtis
Prantsusmaad
kardinal
Richelieu ja kui Pariisi saabus kõigile
Dumas’ austajatele tuttav noor gaskoonlane kollase hobuse seljas. Seekord aga, oh imet, ei ole meil tegu mitte
vaprate musketäridega (kes, tõsi küll,
taustal vilksatavad), vaid kardinali eliitrühmaga. See rühm saadeti pärast üht
läbikukkumist häbiga laiali, aga kui riiki ähvardab hädaoht, tuleb need mehed (ja üks naine) uuesti appi kutsuda.
Péveli Pariisis on peale musketäride ja

Sada ja üks Eesti pühapaika
S
ee rikkalikult fotodega illustreeritud raamat toob lugejani põnevad
lood Kaali meteoriidikraatrist ja
Kagu-Eesti ristimetsadest, Tuhala
nõiakaevust ning paljudest teistest meile olulistest paikadest.

Raamatu autor
Marju Kõivupuu:

Matthias Johann Eisenile omistatakse
ütlust, et eestlasel on kolm püha kohta:
saun, hiis ja kirik. Selles raamatus saunast juttu ei tule, küll aga rändame Ees-

ti maastikel nii ajas kui ka ruumis, et
(taas)avastada Eestit läbi pühapaikade.
Eesti kohanimedele on omane sõna
„püha” sage esinemine – meil on Püha
ja Pühalepa kirikukihelkond, Pühajärv,
Pühamäe Väikejärv ja Pühamäe Laijärv, õige mitu Pühajõge ja Püha küla
ning vähemalt üks Pühaoru talu.
Eestlase hingele on eriti lähedased
looduslikud pühapaigad – hiied, põlispuud, kivid, jõed ja ojad-allikad. Pühapaikadega seotud kohalood, uskumused, tavad ja kombed on väärtuslik osa

Jällegi võib öelda, et ühelt poolt on see
hea ajalooline seiklusromaan, kus on
tegu reaalse Pariisiga ja reaalse Prantsusmaaga, mille kohal särab üksainus
päike ja mille tegelased on tuntud nimed ajaloost. Teiselt poolt aga tegutsevad seal inimesed, keda ajalookirjandus
ei maini, kuid kellest sõltub tuntud tegelaste ja terve riigi käekäik. Ja siis
muidugi veel lohed. Kuna näib, et tegu
on tulevase triloogiaga (vähemalt), siis
jäävad esimese raamatu lõpus veel paljud asjad lahendamata ja saladuslikuks.
Suur osa romaani esimesest poolest
kirjeldab salga liikmeid, seda, millega
nad on parajasti ametis ning viisi, kuidas vapral La Fargue’il õnnestub nad
uuesti kokku koguda. See kõik on esitatud hoogsalt, peaaegu igal leheküljel
käivad mõõgavõitlused ja tagaajamised
ning hirmsad saladused kergitavad
oma koledaid päid. Ja kõigile neile, kellele see raamat meeldib, võib öelda, et
autoril on valmis juba järgki
„L’Alchimiste des Ombres”, kus mõõgameeste ja -naiste peadpööritavad
seiklused jätkuvad.

meie rahva ühismälust. Looduslikke
pühapaiku mitte ainult ei mäletata, vaid
nii mõnegi paiga pühadust on hoolikalt
ja järjepidevalt hoitud tänaseni.
Pühad on paigad, kus kodumaa vabaduse eest on valatud verd. Pühad on
paigad, kuhu koguneme, et tähistada
oma rahva ajaloo tähtsündmusi. Pühad
on paigad, kus tunneme rõõmu oma
rahvaga koosolemisest. Pühad on paigad, kus puhkavad igavest und meie lähedased. Kuid ajaloosündmustega otseselt või kaudselt seotud pühapaigad

Tigana
Guy Gavriel Kay
tõlkinud
Juhan Habicht
F-sari
632 lk, pehme köide

Kardinali
mõõgad
Pierre Pével
tõlkinud
Ethel Lillemägi
F-sari
328 lk, pehme köide

ning mälestusmärgid peegeldavad ka
meie rahva valusat kogemust elada ida
ja lääne kultuuride piirialal.

101 Eesti
pühapaika
Marju Kõivupuu
232 lk
kõva köide

3
ilmunud
Vori mäng
Lois McMaster Bujold
tõlkinud
Allan Eichenbaum
F-sari
320 lk, kõva köide
Miles Vorkosigan lõpetab sõjaväeakadeemia ning tema üllatuseks
suunatakse ta ühele arktilise kliimaga saarele meteoroloogiaohvitseriks.
Paraku aga juhtub nii, et Miles’il tuleb
ootamatus olukorras kõrgema ohvitseri käsku trotsida ning nõnda satub
ta Keiserliku Julgeoleku käsutusse.
Uus ülesanne viib ta galaktilisse regiooni, mille arengud võivad hakata
Barrayari huve kahjustama.
Varem on Varrakus ilmunud mitmeid
auhindu võitnud, ühe kõigi aegade
populaarsema ulmesarja raamatud
„Au riismed” ja „Barrayar” ning
„Sõduri õpilane”.

Kamber
John Grisham
tõlkinud Lii Tõnismann
576 lk, kõva köide
Adam Hall töötab
esimest aastat ühes
Chicago tippfirmas. Vabatahtlikult
võtab ta endale kõige raskema tööotsa, mida üks advokaat üldse võib
ette kujutada – tulevane klient ei taha
Adamist ega advokaadifirmast aga
kuuldagi. Ta on vägivaldse minevikuga rassist, kes seda ei kahetse ega
varja. 1967. aastal toime pandud kohutava pommiplahvatuse eest, milles
sai surma kaks juudi last, viibib ta
surmamõistetute osakonnas. Miks
Adam seda juhtumit iga hinna eest
endale tahab? Vastus peitub minevikus, nüüdseks juba kahekümne
seitsme aasta vanuses saladuses.

Võrdne
tõenäosus
Dick & Felix Francis
tõlkinud Toomas Taul
360 lk
pehme köide
Isa ja poja kolmas koostöös kirjutatud romaan, mille tegevus toimub
taas võiduajamiste maailmas. Ned
Talbot on töötanud kogu elu kihlvedude sõlmijana. Ühel päeval, kui ta
maksab parajasti välja võite, astub
rahvahulgast välja hallipäine mees,
kes väidab, et ta on Nedi isa. Nedile
on aga lapsest saadik räägitud, et ta
vanemad hukkusid autoõnnetuses.
Vaevalt tund aega hiljem pussitatakse
sama meest Ascoti autoparklas. Ta
jõuab veel Nedi hoiatada, et too oleks
ettevaatlik. Paraku tuleb Nedil endal
teada saada, mida need sõnad tähendavad...

Ellujäämise
käsiraamat
John Wiseman
tõlkinud Juhan Habicht
576 lk
pehme köide
Uus trükk 2004. aastal eesti keeles
ilmunud ülipopulaarsest käsiraamatust, mis räägib sellest, kuidas jääda
ellu metsikus looduses, erinevates
kliimavööndites, merel ja maal.
Raamatu autor teenis 25 aastat Briti
Lennuväe Eriteenistuses ning tema
rahvusvaheliselt menukas raamat
põhinebki selle eliitüksuse väljaõppemeetoditel. Täiendatud trükki
on autor lisanud nii uusi juhtnööre
kui ka juhtumeid tõsielust. Raamatus
käsitletakse igale teekonnale asunule
elutähtsaid küsimusi: varustus, toit,
orienteerumine, tervis ja esmaabi,
päästmine ning toimetulek keemiavõi looduskatastroofides.

4
ilmunud
Pettson ja
kireja kukk
Sven Nordqvist
tõlkinud Ülle Kiivet
24 lk
kõva köide
Finduse elu pööratakse lausa pea
peale, kui Pettsoni-taat toob Gustavssoni juurest koju kuke, et toda patta
panemisest päästa. Kanad rõõmustavad, aga Findus ei saa kukega üldse
läbi. Pettsoni ja kanade meelest on
kukel ilus hääl nagu ooperilauljal,
aga Finduse meelest teeb kukk ainult
kõrvulukustavat kisa. Viimaks palub
Pettson kukel natuke vähem kireda,
aga see toob kaasa aina uusi muresid. Nii otsustab Findus asja lahendamise oma kätte võtta ...

Alphabet Zoo
Ingrid Ant
Värviraamat 28 lk
Õpetajaraamat 56 lk
pehme köide
Ingrid Anti „Alphabet
Zoo” on õppekomplekt, mille eesmärk on
tutvustada 5–7-aastastele lastele inglise
keelt laulude, liikumisja rollimängude ning
jutustuste-lavastuste
kaudu. Komplekt, millesse kuulub
raamat, käpiknukk, värviraamat ja
CD, sobib kasutamiseks nii lasteaias
kui ka kodus koos perega. Raamat
on inglise tähestiku järgi jagatud
26 õppetükiks.
CD-l on kuulamiseks kõik laulude
helindused ja noodid, mida saab
vajaduse ja tunnikorra järgi välja trükkida. Samuti on plaadil väljatrükkimiseks kõik pildid, mille järgi tundides
uusi sõnu ja repliike õpitakse. Käelise
tegevuse ülesannetes kasutatavad
tähed on ühtlasi CD-l, kust neid saab
välja trükkida ka vähendatuna, nii
nagu parajasti vaja on.

Kopi ja õpi
Jälgedeta sõnad
40 lehte karbis
Komplekt arendab
lapse sõnavara
ja arvutundmist,
lugemis- ja kirjutamisoskust ning
käe-silma koordinatsiooni. Kirjutatu
kustutamisvõimalus lubab kaarte
korduvalt kasutada ning muudab
õppimise pingevabamaks.
Karbis on 40 kahepoolset ülesandekaarti, millele on võimalik kaasasoleva spetsiaalse viltpliiatsiga kirjutada
ning kirjutatut kustutada. Karp ise
moodustab kaldpinnalise töölaua,
millel lapsel on mugav kirjutamist
harjutada. Esmalt võiks vanem koos
lapsega uurida pilte ja ülesandeid
ning näidata, kuidas punktiirjoont
järgides sõnu ja numbreid kirjutada.
Edaspidi on n-ö jälgedeta kirjutamine
lapsele tore iseseisev tegevus.

Minu suur
nukuraamat
56 lk
pehme köide
Kolm lugu, mille tegelasteks on salapärased haldjad, kaunid printsessid ja
graatsilised baleriinid. Lisaks toredatele mängudele on lugejal võimalus
ise hakata moekunstnikuks, raamatust kostüümid välja vajutada ja
nukud riidesse panna. Veelgi põnevamaid seiklusi saab aga välja mõelda
siis, kui meisterdada nukkudele
ise uued rõivad. Raamatus on kuus
pabernukku ja enam kui 160 rõivaeset.
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Elu on saladus,
mis tuleb läbi elada
Anne Kalling

I

taalia ajakirjanikku ja kirjanikku
Oriana Fallacit (1929–2006) on nimetatud maailma enim loetud ja armastatud autoriks. Eesti keeles lugejale on tema looming kahjuks seni tundmatu.
Ometi ei saa raamatu „Kiri sündimata
jäänud lapsele” tõlke autor ja allakirjutanu nimetada end Fallaci maaletoojaks. 20.10.2005 ilmus Eesti Ekspressi
Areenis Martin Kala sulest terve lehekülje pikkune artikkel meie aja ühest
väljapaistvamast ajakirjanikust, kelle
artikleid ja intervjuusid uuritakse ja kasutatakse õppematerjalina.
Esmakordselt 1974 aastal ilmavalgust näinud ja hiljem täiendatult välja
antud intervjuudekogu „Intervjuu võimuga” sisaldab usutlusi paljude selle
maailma vägevatega, sealhulgas ka hetkel rahvusvahelise tähelepanu keskpunktis oleva Liibüa liidri Muammar alGaddafiga.

Sõjakorrespondendina
kriisikolletes

Fallacit hinnatakse väga ka tema julgete sõjareportaažide pärast. Sõjakorrespondendina jälgis ta vaenutegevusi
mitmel pool maailmas Vietnamist
Lähis-Idani, samuti Lõuna-Ameerikas
ning India ja Pakistani konfliktis.
1967. aastal välja antud teos „Mitte midagi ja nii jääbki” on vapustav kajastus
Vietnami sõjast. 1982. aastal ilmunud
kaasakiskuv romaan „Kui Jumal tahab”
räägib aga veristest sündmustest Liibanonis, kus Itaalia rahuvalvajad pääsevad islamiterroristide enesetapurünnakust tänu kunstile araablastega suhelda
ja läbirääkimisi pidada. Fallaci oleks
tahtnud minna ka Iraagi sõtta, kuid haigus sundis teda sellest loobuma.
Ent Fallaci ei olnud ainult ajakirjanik,

Oriana Fallaci. 				
vaid ka tunnustatud ja premeeritud kirjanik. Mitmed tema artiklites käsitletud
rahvusvaheliselt tähtsad teemad leidsid
edasiarendamist ilukirjanduslikus vormis. Tema teoseid on tõlgitud ja tõlgitakse jätkuvalt paljudesse keeltesse.

Poliitiliselt
ebakorrektne kirjanik

Oma kirglike seisukohavõttudega paljudes põletavais küsimusis andis Fallaci tohutult mõtlemisainet, põhjustas
poleemikat ja vastukäivaid arvamusi,
tema raamatuid on tahetud ära keelata
või kardetud välja anda, tema vastu on
algatatud kohtuprotsesse, eriti tema
poliitiliselt ebakorrektsete artiklite ja
raamatute tõttu islamiterrorismi ja islami invasiooni teemal (näiteks „Raev ja
uhkus”, 2001; „Mõistuse jõud”, 2004).
Fallaci viimasteks teosteks jäid „Oriana

foto scanpix

Fallaci intervjueerib Oriana Fallacit” ja
„Apokalüpsis” (2004), postuumselt ilmus 2008. a tema perekonna saaga
„Kübaratäis kirsimarju”.
Samas on Fallacit piiritult imetletud
ja armastatud ning armastus tema vastu ei näi kustuvat. Tema teosed muutuvad üha aktuaalsemaks nüüd, kus nii
mõnigi poliitiline liider on julgenud arglikult tunnistada multikultuuri ja islamiusuliste immigrantide integreerimise läbikukkumist. Kaitstes ennastsalgavalt demokraatlikke väärtusi, vabadust,
Tõde ja Elu, astus Fallaci liiga valusasti
eelkõige võimumeeste ja peenutsevate
intelligentide konnasilmadele.

Emaduse palge ees

1975. aastal ilmunud „Kiri sündimata
jäänud lapsele” ei ole raamat Vietnami
sõjast, nagu Martin Kala artiklisse eks-

likult on sisse lipsanud. See ei ole ka
feministlik raamat, ehkki on pühendatud ühelt naiselt kõigile naistele, ning
olgugi et 1970. aastatel toimus Itaalia
ühiskonnas tõeline murrang – võeti
vastu lahutus-, perekonna- ja abordiseadus ja teema oli äärmiselt aktuaalne.
Ning on siiamaani: ka meil ilmub pidevalt artikleid meeste ja naiste palgavahest, sookvootidest, küsimusest, kes
peab vastutama rahvuse edasikestmise
eest jne.
Fallaci teos on lugu inimeseks saamisest ja inimeseks olemisest. Raamat kujutab endast last ootava naise monoloogi, kes ei vaata emadusele kui kohustusele, vaid kui isiklikule ja teadlikule valikule. Vaistlikult tunnetab ta, et oodatav laps ei ole tema omand, ning püüab
teda eesootavaks eluks ette valmistada.
Ta räägib veel sündimata lapsele mehena või naisena sündimise eelistest ja piirangutest, abielust, vallalisusest, meeste ja naiste töö- ja karjäärivõimalustest,
vastutusest, armastusest, elust ühiskonnas, kahtlustest ja kõhklustest jne.
Fallaci ei anna oma tegelasele nägu,
nime ega aadressi, et kõik töötavad ja
mõtlevad naised võiksid end temas ära
tunda. Raamatut on saatnud tohutu lugeja- ja müügiedu. Sellest on tahetud teha filmi, seda on soovitud lavastada
teatris ja ette kanda raadios. Seda on
tõlgitud paljudesse keeltesse ning
1993. aastal jäädvustas Fallaci ise oma
loo helikandjale. Tõlge on varustatud
põhjaliku ülevaatega Fallaci elu ja loomingu kohta.

Kiri sündimata
jäänud lapsele
Oriana Fallaci
tõlkinud Anne Kalling
132 lk, kõva köide

Tiina Tomingas

S

uurema osa inimkonna paarimiljonilisest eksisteerimisajast on
inimese eluviisiks olnud küttimine ja korilus. See periood moodustab
ligikaudu 99 protsenti inimkonna ajaloost. Seega on sellist tüüpi inimkogemus märksa universaalsem kui ülejäänud ühe protsendi alla kuuluv põlluharimine, mis ulatub kõigest 10 000
aasta piiridesse, ning tööstusrevolutsiooni aeg, mis hõlmab üksnes viimast
paarisada aastat. Nõnda võib seda aega,
milles me praegu elame, pidada inimkonna jaoks uhiuueks, nii uueks, et me
alles uurime ja mõtestame, kuidas me
sinnamaani jõudnud oleme.
„Ideed, mis muutsid maailma” on
üks, ja üsna õnnestunud katse koondada pidepunktid, mis on olnud päästikuks kiiretele muutustele hilises
uusajas. Need on muutused meie eluviisis, valitsemiskorras, teaduses ja
kunstis. Mõningatega neist ei ole me
siiamaani harjunud, mõelgem kasvõi

tavakodaniku reaktsioonile, kui ta kohtub nähtusega, mida me nimetame
moodsaks kunstiks, kuid mille algusaeg ulatub juba vaat et sajakonna aasta
tagusesse aega. Ei ole just palju neid,
kes armastaksid dadaistide, fovistide,
kubistide kunsti.

Teadus argielus

Samas on teiste uuenduslike ideedega
kaasnenud nähtused, mis on saanud
elu niivõrd loomupäraseks osaks, et
teadvustame neid alles siis, kui need
meilt ära võetakse. Meenutagem siinkohal streike, mille tõttu katkeb bussi-,
metroo- või lennuliiklus või siis ulatuslikke ja pikaajalisi elektrikatkestusi
tuiskude ja tormide ajal. Samasse loetelusse võib julgelt lisada sõnavabaduse
ning üldise valimisõiguse, mis ajalugu
linnulennult vaadates on samuti vägagi
värsked nähtused.
Hüpates sootuks teise sfääri, võib sama rida täiendada näiteks antiseptiliste
meetoditega, mida haiglates veel 150
aastat tagasi ei tuntud, kuid ilma milleta
me praegust kirurgiaosakonda ettegi ei

oskaks kujutada. Nagu raamatust võib
lugeda, oli kloroformi leiutaja Sir James
Simpsoni väitel „1860. aastatel igaühel,
kes kirurgiahaiglasse viidi, suurem tõenäosus surra kui Inglise sõduril Waterloo lahinguväljal.”
Kirurgid kandsid päevast päeva ühtesid ja samu pesemata arstikitleid ning
uued patsiendid pandi ülerahvastuse
tõttu sageli samadesse puhastamata
vooditesse. Ning nüüd, vaid paarsada
aastat hiljem, on meie tualettpotidki
puhtamad kui toonased arstiriistad.
Kuid nagu vahel juhtuda võib, avaneb
teadussaavutuste ülepraktiseerimisel
ka varjukülgi, millest loodetavasti saavad asjalikke kokkuvõtteid teha järgmised põlvkonnad.

Kõik uus on võõras

Enamik uuendusi käib oma ajast ees
ning nende eestkõnelejaid mõistetakse
pigem hukka kui et neid mõistetakse.
Nii sunniti pea kahekümneks aastaks
pagendusse suur ratsionalist Voltaire,
nõnda pidid avalikkuse vaenulikku vastuvõttu taluma esimesed impressionis-

Tšernobõli jäljed

tid ning samamoodi naerdi algul välja
ka Suure Paugu teooria. Sama kartuses
peitis ka Charles Darwin oma looduslikul valikul põhineva evolutsiooniteooria sahtlipõhja ning avaldas selle alles
kakskümmend aastat hiljem, ja ka siis
ainult sellepärast, et Alfred Wallace oli
jõudnud samade järeldusteni.
Ometi on tema teooria tänapäeval
üleüldiselt aktsepteeritud. Kuid Darwin
tundis oma aja meelelaadi ja oli hästi
kursis, millist furoori tema teooriad tekitaksid, ning ta ei soovinud teadlikult
teaduse eesliinil võidelda. Ilmselt on samamoodi kõhelnud teisedki teadlased,
seistes uue ja radikaalse avastuse lävel.
Meil jääb üle ainult fantaseerida, millised neist on sahtlipõhja jäänudki.

Ideed, mis
muutsid maailma
Robert Stewart
tõlkinud Hanna Ingerpuu
224 lk, kõva köide

Selle raamatu impulss ja idee on saadud Ruthi Kiirelt, kes Tänapäeva kirjastusega oma varalahkunud abikaasa,
Tšernobõli veterani Tiidu kirju jagas.
Tiidu kirjad oma kallile Ruthile on väga
isiklikud ja räägivad kodu- ja pereigatsusest ning hingevalust, lootusetusest
ja lootusest, mida tavaliselt teistele ei

Keltide müüdid
ja legendid
James MacKillop
tõlkinud Marek Laane
404 lk, kõva köide
Autor üritab piiritleda,
keda üldse saab nimetada keltideks
ning seletab, millistel leidudel ja
allikatel põhinevad meie teadmised
keltide kohta. Järgneb ulatuslik käsitlus keldi pühadest ja pühakutest, religioonist, teispoolsusest ja müütidest.
Märkimisväärsed on ka raamatu lisad,
kus on keldi mütoloogia olulisemate
tegelaste nimekirjad, nimede hääldusõpetus ning põhjalik indeks. Kokkuvõttes on tegu seni kõige põhjalikuma
eestikeelse raamatuga keltidest.

Uimastisõltlase
surm

4. reaktori plahvatusel lendas radioaktiivne praht 3. reaktori katusele. Et kõrge kiirguse käes robotid ei töötanud, pidid katust koristama inimesed. Katusele saadeti 3-liikmelised meeskonnad ainult 60 sekundiks, aja möödumisest andis märku sireen. Katusel käidi ainult üks kord, sest sealt saadud doos oli maksimum, mis inimorganism võib saada kogu elu jooksul. Foto: Igor Kostin, Corbis/Scanpix
näidata. Nii isiklike kirjade lugejate ette
toomiseks oli vaja nii sündmuste raami
kui toimunu selgitust. Sellest ajendatuna pöördus kirjastus kauaaegse Eesti
Televisiooni välisuudiste toimetaja, mitme dokumentaalsaate autori Helle Tiikmaa poole.
„Kui mulle tehti ettepanek kirjutada
raamat Eestist Tšernobõli saadetud
meeste kogemusest, oli see intrigeeriv
muidugi,” räägib Helle Tiikmaa, „Aktuaalse Kaamera pikaaegse välisuudiste toimetajana olin ma loomulikult kokku puutunud Tšernobõli katastroofi
faktidega. Olen kirjutanud katastroofi
aastapäevaks ka mõne uudise või kommentaari.
Emotsionaalsema poole pealt olin ma
aga Tšernobõli mõjudega vähe kokku
puutunud. Ma olen küll käinud saateid
tegemas nii Valgevenes kui ka Ukrainas, kuid mitte kunagi suletud tsoonis,
Tšernobõli aatomielektrijaama saastest
väga rikutud piirkonnas.
Niisiis isiklikku emotsiooni ja mälestust mul Tšernobõli katastroofist ei ole.
Kuid isikliku kogemuse puudumine ei
tähenda, et see, mida teised läbi pidid
elama, oleks mõistetamatu või tähendusetu. Minevik, meie ajalugu on minu

veendumuse kohaselt oluline osa meie
olevikust,” ütleb Helle Tiikmaa.

Katastroof, mida ei
tohtinud juhtuda

Omal ajal ei uskunud Tšernobõli katastroofi võimalikkust esialgu isegi tuumafüüsikud – riskid olid justkui olematud, seda lihtsalt poleks saanud juhtuda. Ometi juhtus.
Veel 25 aastat hiljem on Eestis tuhandeid mehi ja naisi, kellele juhtunu pole
mitte uudis kusagil kaugel toimunust,
vaid midagi, mis muutis nende elu igaveseks. Tšernobõli katastroofi meenutamine polnud seal käinutele sugugi
lihtne – mõnele oli see lausa võimatu,
tõi pisarad palgele. Teised võtsid ja võtavad toimunut filosoofiliselt, elukoolina, elukogemusena.
„Enamuse inimestest, kes olid valmis
raamatu jaoks intervjuud andma, leidsin Tšernobõli ühingute kaudu Tallinnast, Pärnust, Narvast,” räägib Helle
Tiikmaa. „Suurem osa intervjueeritavaid oli valmis rääkima oma nime all,
kuigi olin valmis ka selleks, et säilitada
inimese anonüümsus. Oluline polnud
ju see, kes konkreetselt midagi läbi
elas, vaid mida läbi elati. Emotsioone,

mis Tiidu kirjades on verel ja silmnähtaval, võis leida ka intervjuudest, kuigi
sordiini all, varjatumana sündmustega.
Kuna Tiit, kelle kirjad on selle raamatu
n-ö närvikava, saadeti Tšernobõli esimeses satsis, 1986. aasta kevadel ja suvel, siis keskendusin ka oma intervjueeritavate valikus pigem samalaadse
kogemusega meestele ja andsin vähem
sõna järgnevatel aastatel Tšernobõli
saadetuile. Ka peetakse 1986. aastat
kõige raskemaks ja ohtlikumaks, seda
nii elu- kui ka töötingimuste, aga ka
teadmatuse ja pinge pärast. Kolmas
põhjus on see, et just esimese aasta
meeste seast on lahkunuid kõige enam.
Ma ei otsinud kangelasi ega ohvreid.
Minu jaoks olid võrdsed – nii need, kes
kohale sunniti kui need, kes said vabatahtlikuma valikuvõimaluse.
Oht oli kõigile ühesugune.”

Sõda nähtamatu
vaenlasega.
Eesti Tšernobõli
katastroofis
Helle Tiikmaa
232 lk, kõva köide

Majanduslangus: põhjused, tagajärjed
Priit Põhjala

2008.

aastal alanud suures majanduslanguses kaotasid
kodu ja töö miljonid inimesed Ameerikas ja kogu maailmas – ainuüksi Hiinas
20 miljonit. Veel rohkemaid halvas
hirm, et sama juhtub ka nendega. Paljudel, kes olid pensionipõlveks või lapse
koolitamiseks raha kõrvale pannud,
kahanes säästude väärtus murdosani
senisest.
Nüüdset majanduslangust peetakse
sügavaimaks kriisiks pärast 1930. aastate suurt depressiooni. See purustas
moodsale majandusteadusele tuginevad ootused ning usu vabaturumajan-
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aastat tagasi, 1986. aasta 26.
aprillil kell 1.23 plahvatas
Tšernobõli tuumaelektrijaama 4. energiaploki reaktor, millest aurustus ja heideti atmosfääri 50 tonni
tuumakütust. Radioaktiivse pilvena
kandus see üle Valgevene, Venemaa,
Poola, Skandinaavia ja Baltimaade.
Eesti jäi küll saastepilvest märkimisväärselt puutumata, kuid õnnetus tabas
meid teisel moel: 1986.–1989. aastal
saadeti Eestist Tšernobõli katastroofipiirkonda ligemale 5000 inimest.
Mälestusteraamatus „Sõda nähtamatu vaenlasega” meenutavad kordusõppuste sildi all katastroofi tagajärgi
likvideerima saadetud seda aega oma
elus, mille järel polnud enam miski endine.
„Ma ei räägi meelsasti oma kogemusest. Ma ei taha, et mind haletsetakse –
ma ei taha olla mingi joodik-tšernobõllane, keda seltskond peab haletsema.
Eks elu on minuga mänginud, aga ma
olen ka ise ennast kokku võtnud,” ütleb
mees, kes ei taha oma nime avaldada ja
keda me sellepärast raamatus Andruseks nimetame.
Tšernobõli sõda oli eripärane. Afganistani kogemusega mehed hindasid
Tšernobõli ehk hullemakski – Afganistanis oli vaenlane nähtav. Tšernobõlis
polnud näha ei vaenlast ega kuulda tulistamist ja kohapeal üldiselt surma ei
saanud, kuid saadi terviseprobleemid,
stress, peremured...
Kalev Timberg ütleb oma intervjuus
raamatu autorile: „Minu käest on küsitud, kas ma olen sõjas olnud. Vastasin,
et jah, olen olnud, keemikute sõda oli
Tšernobõlis. Mõnele oli see sunniviisiline saatmine ja õnnetus. Minu jaoks,
ausalt, oli see professionaalse kohuse
täitmine, see, milleks mind oli pikalt ette valmistatud. Ma teadsin ohtusid ja
ma oskasin teisigi ohtudest eemal hoida. Sellepärast suhtusin Tšernobõli kui
minu sõtta. See oli küll alustatud ilma
minu nõusolekuta, aga sõdu alustavad
alati teised, ja seda suppi söövad pärast
hoopis muud inimesed.”

Kirjad Ruthile

Uue aja kiirete muutuste pidepunktid

Tänapäev
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dusse ja globaliseerumisse, mis pidi
tegema lõpu majanduse tsüklilisusele.
Illusioonid on purunenud ja me oleme
sunnitud oma pikaaegsed lemmikuskumused ümber hindama.
Raamatus „Vaba langemine” on juttu
majandusteaduslike ideede vahelisest
võitlusest ning nendest ideedest ja ekslikest arusaamadest, millest johtus läbikukkunud poliitika, mis tõi omakorda
kaasa kriisi. Samuti räägitakse kriisist
saadud õppetundidest ja järeldustest,
mille taustal on võimalik uut moodi vaadelda kauaaegseid lahkarvamusi selle
kohta, millist tüüpi majandussüsteem
on parim. Ühtlasi on raamatu üks eesmärke aidata mõista, milliseks kujuneb
kriisijärgne maailmakord ja kuidas

meie praegused tegemised tulevikku
paremuse või halvemuse poole pööravad.
Columbia ülikooli professor Joseph
E. Stiglitz on Nobeli majanduspreemia
laureaat (2001) ja mitmete menukate
majandusteemaliste raamatute autor.
Muuhulgas on ta töötanud Maailmapanga asepresidendi ja peaökonomistina. Teda võiks nimetada ka „kriisiveteraniks”, asjatundjaks majanduskriiside
alal. Üks tema peamisi seisukohti, millest tehakse juttu ka „Vabas langemises”, on see, et eduka majanduse tuumaks on turg, mis aga ei toimi hästi iseenesest ega taga automaatselt majanduskasvu ja õitsengut, eriti kui me kõneleme piiranguteta ja omakasupüüdli-

ke osalistega turust – et ära hoida selliseid kriise nagu praegune, on vaja valitsuse senisest tõhusamat tegutsemist ja
sekkumist, mis ei piirdu ainult majanduse aitamisega, kui turud ei toimi, või
turgude reguleerimisega.

Vaba langemine
Ameerika, vabaturg ja
maailmamajanduse
langus
Joseph E. Stiglitz
tõlkinud Raul Kilgas
328 lk, kõva köide

M. C. Beaton
tõlkinud Marja Liidja
230 lk, pehme köide
Sõltuvusest vabanemas olev Tommy Jarret
üüris puhkemajakese, et uurida teateid merekoletisest süngevõitu Drimi
linnakeses. Kui ta aga uimasti üledoosi tunnustega surnult leitakse,
arvab Lochdubhi konstaabel Hamish
Macbeth, et noormehe hukus on mingi kala sees – ja mitte kohalikust liigist. Juhtumi uurimise teeb keerulisemaks talle Glasgow’st appi määratud
inspektor Olivia Chater.

Kaljud ja
kameeleonid
Marek Kahro
504 lk, pehme köide
Peagi täiskasvanuikka
jõudev kunstihuviline
noormees Joel elab vaikses väikelinnas ning püüab juhutöödega endal
hinge sees hoida. Karmi reaalsuse
vaigistamiseks põgeneb ta aeg-ajalt
fantaasiavalda, kus hakkavad järjekindlalt võimust võtma pimedad
jõud. Kui saatus paiskab Joeli kokku
jõukast perest pärit tüdrukuga,
vallandub armastusest, vihkamisest,
unistustest ja valedest läbipõimunud
ohtlik sündmustejada, mis viib meeleheitlike tegudeni. Marek Kahro
debüütromaan „Kaljud ja kameeleonid” pälvis Tänapäeva 2010. aasta
romaanivõistlusel III koha.

Nii siis jääbki
Taavi Kangur
208 lk, kõva köide
Janar leiab ennast abituna metsarajalt. Ta püüab
mõelda kõigest muust,
kui sellest, miks ta seal on. Kogu maailm avaneb uue nurga all ja sündmused kihutavad sireenide saatel edasi.
Varsti taipab ta, et on libisemas tagasi
kibedusse, kust äsja iseseisvununa
välja rabeles. Kas ta suudab uuesti
jalule tõusta? Kas ta suudab oma sisemise deemoni lepitada? Taavi Kanguri
teine romaan räägib tõetruult liikumispuudega inimese elust.

Sõlmed
Des Pawson
tõlkinud Helen Urbanik
176 lk, pehme köide
Õpetus rohkem kui saja
sõlme sidumiseks, kasutades lihtsaid juhtnööre
ning selgitustega varustatud fotosid,
mis näitavad tegevust samm-sammult. Raamatus leidub sobivaid sõlmi
kalastamiseks, matkamiseks, purjetamiseks, mägironimiseks, igapäevaeluks ja ka käsitööks, samuti juhised
igaks juhtumiks sobiva nööri või
köie valimiseks.

6
ilmunud
Anne Erm.
Hiliskevad
Märt Treier
248 lk
kõva köide
Eesti džässi esileedi
Anne Erm nimetab oma armastuseks
number üks muusikat ning on öelnud
sedagi, et džässifestivalid on tema
elu. Kui Anne Erm poleks omal ajal
Jazzkaart tegema hakanud, kui palju
teaksid eestlased siis maailma supernimedest ja vastupidi – kui palju
teaks maailm eesti džässist. See raamat kõnelebki sellest, mida õigupoolest tähendab kutsumusele elatud
elu, mida tähendavad Annele inimesed tema ümber ja teda ümbritsevatele inimestele Anne ise. Kas pühendumine ja loobumine käivad käsikäes?

12 värvi
Toit & mood
Tiina Talumees
184 lk
kõva köide
Moekunstnik Tiina
Talumees elab keset värve, voolavaid
tekstuure ja volangidena langevaid
kangaid. Tema loodud rõivad on kombinatsioon elust ja inimesest. Sellest
sünnib midagi erilist – midagi, mis
paneb tänaval pead keerama ja järele
vaatama ning millest saab ajapikku
klassika. Värve ja faktuure aga ei leidu ainult moekollektsioonides – neid
võib näha ka taldrikutel, vaagnatel,
klaasis ja kausis. Raamatus ammutab
Tiina toidukunst inspiratsiooni tema
moeloomingust, värviarmastusest ja
stiilist. Siin traageldab ta kokku armastuse hea toidu ja stiilse eneseväljenduse vastu ning nii kohtuvad värvid, maitsed ja mood.

Saatana sigidik
Georgette Heyer
320 lk
pehme köide
Intelligentne ja praktilise meelega Mary Challoner teadis, et saatanlik Dominic Alastair ehk markii Vidal,
ei kavatse iialgi tema õega abielluda,
hoolimata nende ema kosjasobitamise plaanidest. Niisiis otsustas Mary
õde Vidali eest kaitsta. Ent ta poleks
ilmaski arvanud, et maruvihane aadlik ta röövida võiks! Tehes vastumeelselt seda, mis on tema kohus, ja taibates, kui ägedalt Mary oma vooruslikkust kaitseb, teeb markii talle
abieluettepaneku. Pärast kõiki teiste
sepitsetud abieluplaane, millest Vidal
oli seni puhtalt pääsenud, ei osanud
mees arvatagi, et mõni naine talle eitavalt võiks vastata...

Peipsi veerel
Vanausulised
paluvad lauda
Viktoria Ladõnskaja, Annika Haas,
Birgit Püve
160 lk
kõva köide
Milles peitub Peipsiäärsete vanausuliste pikaealisuse saladus? Kindlameelses vaimus, usu poole pööratud elus, austuses aja vastu, töökuses? Või hoopis õiges toitumises?
Vanausuliste road on väga lihtsad,
maitsvad ja hooajalist toorainet arvestavad. Viktoria Ladõnskaja haaravalt kirjapandud inimlugude, kohalike kommete ja retseptide ning Annika
Haasi ja Birgit Püve imeliste fotode
kaudu avaneb selles raamatus Peipsimaa vanausuliste maailma võlu ja ka
valu.
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Savisaar ja legendid

Tunne oma naabrit!

S

Tänaseks abielu lahutanud Savisaared nägid Hundisilmal nii rõõme kui ka muresid.		
Toona veel neiupõlvenime Laanaru
kandnud Vilja arusaadav selgitus kahe
partei ühistest sotsiaalsetest puutepunktidest ja võimalusest valimistel
koostöös vastaste seljad prügiseks teha, tõigi ühise laua taha Savisaare oma
saatjatega ja Nestori koos Marju Lauristiniga. Ent kerge elevus ei kestnud
kaua. „Tulime siia teie kutsel,” alustas
Savisaar talle nii omaselt. Et mitte tema
ei olnud kohtumise algataja, vaid seda
lausa lunis teine pool! Nestor ei suutnud seda alla neelata ja sinna jutt jäigi.
Keerata olukord nii, et läbikukkumisoht või halvamaitseline tulemus endalt
maha pühkida, on teinud Savisaarest läbirääkija, kelle nõkse juba teatakse. Ja
sama palju kui teatakse, samamoodi ka
põlatakse.
1991. aastal istus Savisaar peaministrina Toompeal oma kabinetis ja teatas
üsna uhkelt oma nõunikule: „Ma kirjutan mälestusteraamatut. Mis võiks küll
selle pealkiri olla...” Ta jäi pigem mõttesse, kui et lootis selles nõuniku abile.
Soov Savisaare kõrval rohkem teha,
kui tegelikult palutud või oodatud, soov
silma paista ja kannuseid teenida viis
aga nõuniku riigikogu kohvikusse, kus
sellele ajale kohaselt sumises õlleklaasi

taga isamaaline nutimeeste seltskond.
Nõunik soovis probleemi teistega arutada. Kõik lauasolijad targutasid, et nii
väärikal mehel ja väärikal teosel peab
olema ikka jõuline pealkiri. „Paku „Minu võitlus!”” soovitas üks. Olemata ilmselt kuulnudki taolisest 1925. aasta
Adolf Hitleri kurikuulsast nimekaimraamatust, tormas krapsakas nõunik
entusiastlikult Savisaare kabinetti ning
esitas ideed ilmselt iseenda geniaalsuspuhanguna. Sekund hiljem kuuldi täna
riigikogu spiikrile kuuluvast toast Savisaare karjatust: „Välja!!!” Nüüd teame
seda raamatut nime all „Peaminister”.
Savisaare esimese valitsuse ajal,
1991. aastal välisministeeriumis töötanud kuratlik nelik ehk Jüri Luik, Indrek
Kannik, Tiit Pruuli ja Mart Nutt ei
püüdnudki kuidagi Savisaare vastu lugupidamist näidata – neis lihtsat ei olnud seda tema vastu grammigi. Niisiis
tekkis olukord, kus ühe valitsuse välisministeerium oli peakontori ehk Savisaare kui peaministri positsiooniga tugevas opositsioonis. Selle neliku iroonilistest suudest, ilmselt Nuti omast, pärineb ka Savisaare hüüdnimi „Ninasarvik”, mis võib täna küll olla Keskerakonna üheks maskotiks, kuid vihastas

		

paarkümmend aastat tagasi Edgarit väga. „Ma löön selle välisministeeriumi
laiali!” kuulsid nii mõnedki valitsusliikmed hooti Savisaare ärritushüüdeid.
Aga poisid ei jätnud. Kord pidi Savisaar esinema kõnega New Yorgis. Nelik venitas kõne koostamisega nii kaua
kui võimalik, sest arvasid, et kui annavad Savisaarele varem kätte kõne, kus
on sees lausungid „nõukogude okupatsiooni lõpp” või „õigusliku järjepidevuse taastamine” või „vene väed välja”,
jääbki see kõne ette lugemata. Ingliskeelne kõne pistetigi Savisaarele pihku
viimasel minutil, kuid ta ei lugenud seda ette, vaid käitus omatahtsi, milleks
tal oli peaministrina ka igati õigus –
kuid kohtumise protokolli läks kõne
ingliskeelne versioon siiski sisse.

Savisaar –
tujukas mängur
Tuuli Koch
200 lk
kõva köide

Kogemuste värvikad mullid
Aita Kivi

E

estlasena Londonis võid end mõnikord tunda, otsekui oleks sul
eksikombel saabas peas ja kübar
jalas. Kas teadmatusest kohalikke tavasid eirates või hoopis uusi trende ennetades? Anonüümseks mass-inimeseks
jääd seal nii või teisiti!
Luuletajana, ajakirjanikuna ja Indiast
inspireeritud novellidega tuntust kogunud Aime Hanseni uus raamat „Eestlasena Londonis: kübar jalas, saabas
peas” sisaldab värvikaid pilte tundmatute londonlaste elustiilist. Eri rahvustest
sissesõitnutest, kes pärast tööd väsimusest unega võideldes ronivad keeltekooli ülemistele korrustele oma inglise
keelt lihvima. (Ja avastavad end õpeta-

mas Eestist pärit Aime!). Inglise pubikultuuri tüüpilistest esindajatest, kelle
tipptunnil peetud monoloogid üksteisega liitudes kõrvulukustava taustmüra
moodustavad. (Sellise, et Aime võib jätta laheda vestleja mulje ka täiesti suvalisi sõnu välja öeldes, peaasi, et vait ei
jääks.) Erinevatest inimtüüpidest, keda
ühendab üks idée fixe – saada näitlejaks!
Siin on läbilõige Londoni maa-alusest
vereringest: metrooreisijad, tunneleis
esinevad muusikud, enesetapjad…
Tutvume metropoli kolinud mustanahalistega, kodututega, tühjades majades „kükitajatega”, saame teada, mis
tunne on elada tõeliselt anonüümsena,
vastata järjepanu küsimustele “Where
are you from?”, avastada, et su iidol Madonna elab tõepoolest samas kvartalis,
kus sa oma filoloogidiplomist hoolima-

ta lillepoe „tüdrukuna” elatist teenid…
See raamat viib meid kohtadesse,
kuhu tavaturist iial ei satu. Värvikate
inimtüüpide pesitsuspaikade ja muude
nurgataguste kõrval ka auväärsetesse
paikadesse vaimutõrjeüksuse tegevust
jälgima.
Aime kogemused Londonist, mis sedavõrd oluliseks osutusid, et need tuli
lugudena kirja panna, on nagu mullid,
mil piisavalt elujõudu, et läbi olevikuprobleemide pinnale kerkida. Värvikad, jõulised, isikupärased, täpselt sõnastatud ja taustainfoga rikastatud, viivad nad lugeja maailmalinna, ahvatledes julgema iseendki olmest vabaks rebida, minemaks võõrsile kogemustejahile. Või siis vähemalt mõnepäevast
Londoni-reisi ette võtma.

Foto raamatust

lounina elatist teeniv berliinlanna Beyla näeb juhtumisi pealt,
kuidas temaga samas majas
elav Charlotte liiklusavariis hukkub.
Või on see üldse õnnetus? Võib-olla tegutses ühe punase auto juht sihilikult
nii, et naine sattus tema eest ära hüpates trammi alla? Politseile Beyla oma
kahtlustest ei räägi, kuna ta ei taha mingeid sekeldusi.
Ent sellegipoolest toob see juhtum
tema ellu kardinaalse pöörde – kuna arvatakse, et noored naised olid sõbrannad, saab seni kehva keldrituba üürinud Beyla endale Charlotte luksuskorteri, peagi aga „pärib” ka ühe saladusliku mehe. Beyla, kes lapsena kodusoojusest ilma jäänud, igatseb üle kõige lõpuks ometi turvalist kodu ja armastatud inimest enda kõrvale. Nii armubki
ta ülepeakaela, peletades endast kahtlused, kas mees mitte ei sarnane saatusliku punase auto juhiga...
See suurlinna-armastuslugu on ühtaegu psühholoogiline põnevuslugu,
kus kergema vastupanu teed minnes
teise inimese identiteedi omaksvõtnu
langeb üha tihenevasse valedevõrku
ega saa enam aru, mis mängu temaga
mängitakse.
Julia Franck on tänapäeva omanäolisemaid saksa kirjanikke, kes peale
omaenda kireva elukäigu detailide põimimise loomingusse kasutab väga rikast ja ilmekat keelepruuki. Tema loomingust on eesti keeles varem ilmunud
saksa maineka auhinna Deutscher
Buchpreis pälvinud romaan „Keskpäevanaine” (2009, orig Die Mittag-

Eestlasena
Londonis: kübar
jalas, saabas peas
Aime Hansen
292 lk, pehme köide

Minu kallis
halb inimene
sfrau, 2007), milles ühe naise saatuse
kaudu avaneb pilt Saksamaa heitlikust
ajaloost 20. sajandi esimeses pooles.
Romaani „Armuteener” (orig Liebediener, 1999) on nimetatud aga 20. sajandi
90. aastate armulooks, milles kirjanik
näitab hoopis teiselaadset, meelelisnaiselikku, samas intelligentset stiili.

foto: internet

Armuteener
Julia Franck
tõlkinud
Piret Pääsuke
238 lk, pehme köide

Nasta Pino
128 lk , pehme köide
See pole järjestatud
sündmustikuga lugu, pigem sissevaade inimese hingevärinatesse, katse meelde tuletada, et mitte
miski siin maailmas pole kadunud,
noorus ei ole hukas ja armastuski
on alles. Naiivsevõitu, võib-olla, aga
ometi kosutav tõdemus: sõdade,
katsumuste kaudu me jääme inimes-

teks. Kuni suudame õppida omaenda
vigadest, püsib lootus. Miks te peaksite
seda raamatut lugema? Ega ei peakski.
Aga võiksite. Selleks, et pisut puhata
kõikjalt pealesuruvast propagandasõjast, enesekiitust ja konkurentide
pihustamist täis ajalehelugudest, aga
ka räigest seksi- ja peksukirjandusest.
Nasta Pino on sündinud 1. juulil 1934.
aastal. Nasta on Juhan Peegli õpilane
ja töötanud ajakirjanikuna 41 aastat.
Tema sulest on ilmunud viis publikatsiooniraamatut, mitu jutukogu ning
kolm romaani.

Konfliktidest
ja suhtlemisoskustest
õpetamisel ning
juhtimisel
Heiki Krips
384 lk, pehme köide
Raamatu eesmärk on aidata mõista nii
konfliktide kui ka vastuolude olemust,
anda teadmisi konfliktide lahendamise
võtetest. Võrreldes esmatrükiga (2010)
on käesolevas raamatus mitmeid täiendusi. Juhtimiskäitumise peatükis räägitakse juhi käitumisviisidest korralduse
andmisel, delegeerimisel ja tagasiside
loomisel. Lisatud on organisatsioonikultuuri käsitlus ja peatükk probleemide lahendamisest. Esitatakse juhtimisstiilide
analüüse ja näiteid. On ka muid väiksemaid täiendusi. Raamatu autor on töötanud õppejõuna suhtlemispsühholoogia
valdkonnas üle 25 aasta. Alates 2001.
aastast töötab ta Tartu ülikoolis, õpetades põhiliselt sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.
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Mercedes Merimaa
144 lk
pehme köide
Õieterapeudil ja taimetargal Mercedes Merimaal on raske mõista
neid, kes kurdavad, et perele pole midagi värsket lauale panna. Looduses leidub
toitu küllalt! Tuleb vaid avada silmad ja
õppida pakkuma kõike seda, mis süüa
kõlbab. Miks mitte proovida toite naadist, nõgesest ja võilillest? Miks mitte
segada kokku salat lillepeenral leiduvatest söödavatest õitest? Maitsvaid ja tervislikke taimi söögiks tarvitamast takistab inimeste liigne äraõpetatus. Võib-olla on just praegu sobiv aeg selleks, et
taasavastada tee väekate taimedeni?
Mercedes Merimaa julgustab meid vastu
võtma kõike head, mida loodus pakub.
Taimed aitavad hoida tervise korras ja
tuju hea, kuid ei tee meie eest midagi
ära. Raamat on illustreeritud rohke
pildimaterjaliga.

Ave Kumpas
96 lk, kõva köide
Selles lastelaulude
kogumikus on laule, mis on pärit omaaegsetest populaarsetest lastesaadetest „Hei, pöialpoisid!”, „Kikerikii!”
„Hunt Kriimsilm”, „Laulumaias”, „Viisiubin” jt, kuid mis on kordussaadete
ja DVD-de järgi tuttavad ka tänapäeva
lastele. Laulikus on 44 laulu erinevas
vanuses lastele – nii solistidele kui ka
ansamblitele. Lauliku lõpus on valik
teiste rahvaste lastelaule. Illustratsioonid Jüri Mildebergilt.

Kuulsad ja
kummalised
taimeriigis
Aime Hansen

Häid mõtteid
kevadiseks
meisterdamiseks
Tiie Jaaniste
64 lk , pehme köide
Kogumikku on valitud
meisterdamisõpetused, mis sobivad
kevade ja munadepühadega. Siin raamatukeses on peaesinejad lilled, munad, tibud ja rõõmsad lepatriinud. Kevadpühadel ja emadepäeval on rõõm
teha kallitele kingitusi. Enda loodud
kingis on armastust ja pühendumust
hoopis enam kui poeletilt pärinevas.
Tärkav loodus ja kevadpühad innustavad meisterdama ning materjali koguma. Kui lumikellukesed kannatlikult
veel oma õitseaega ootavad, võib
kaunid õied voolida savisse. Sinililli
saab hange alt välja meelitada, pannes köögiaknale siidipaberist õiekesed. Pakaseperioodil suikunud
elutoad ja köök ootavad äratust.
Omavalmistatud esemed on selleks
ideaalsed kaunistused, millest õhkub
erilist hingust ja loomislusti.

Julia Franck					

7

ilmunud

K

Katkend raamatust
„Savisaar – tujukas mängur”
avisaare müstilisus, hoomamatus
ja legendaarsus seisneb paljuski
selles, et ta on osanud oma tegelikku nägu varjata. On vaid kümme kuni viisteist inimest, kelle ta on endale
tõeliselt lähedale lasknud, ning kes on
näinud tema poisilikku rõõmu, vanamehelikku kibestunud ängi, lapsikut solvumist ja ärritumist või isalikku hoolt.
Kadunud president Lennart Meri
rääkis oma lähikondsetele järgmise
loo. 15. mail 1990, mil Interrinne ründas Toompead, istus Savisaar valitsusjuhina oma Toompea kabinetis. Rahutut rahvast tuli aina juurde, punalippude lehvides oli õhus vaimset ja füüsilist
rüselemist. Toompea lossist läheb mäe
peale mitmeid salakäike. Savisaar olla
Meri meenutuste kohaselt soovinud
lossist ühe käigu kaudu väljuda. Kuna
neid käike polnud aga keegi pikalt kasutanud, lõppes põgenemistee ühe
roostetanud lukuga ukse taga, mis jonnakalt ei avanenudki. Teekond jäi katki
ja sündisid Savisaare legendaarsed raadioeetri vahendusel edastatud laused:
„Toompead rünnatakse. Ma kordan,
Toompead rünnatakse.”
Anekdoodikangelaseks ja laulu sisse
ei satu inimesed, kelle autojuht teaks
igal hommikul, kuhu päevatee viib või
mis kell õhtul võiks naine kodus laua
katta. Vabandust, neil ei olegi autojuhti.
Anekdooti ei satu ka need, kes lahkuvad kohtumistelt õnneliku teadmisega,
et suutsid anda endast parima ja mitte
kedagi ärritada. Savisaar on mitme laulu sees ja anekdootideski kurikavala
Supermani kehastus: „Kuidas teada, et
poliitik valetab? Võtame Mart Laari. No
võtame! Tema valetab siis, kui hakkab
silmi pööritama. Aga Savisaar? Savisaar? No... Tema puhul on võimatu öelda, kuna keegi ei tea, milline on ta siis,
kui tõtt räägib.”
Ühel 1994. aasta riigikogu tööpäeval
läks tulevane proua Vilja Savisaar, toonase riigikogu aseesimehe Edgar Savisaare nõunik sotsiaaldemokraatide leeri juhi Eiki Nestori juurde ja teatas salapäraselt: „Riigikogu aseesimees sooviks kohtuda...” See on Savisaarele
omane, et keegi tema abidest, alluvatest ja nõuandvatest „vihmavarjudest”
ei kutsu teda Edgariks või Savisaareks.
Ikka, nagu ka antud juhul, kas riigikogu aseesimees, minister või linnapea.
Ja seda ka kõige süütumates vestlustes.
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Urmas Laansoo, Taimi
Puusepp, Krista Kaur
287 lk
kõva köide
Nagu inimeste maailmas, nii on ka taimeriigis oma kuulsad ja iseäralikud isendid, kes on esimesel kohtumisel nii mõnegi taimetarga tummaks löönud ning
pälvinud hiljem rohket tähelepanu ja
imetlust. Raamatus tutvustamegi neid
kuulsaid ja kummalisi taimi.

Jüri Jaanson.
Sauruse tee
Gunnar Press
288 lk
kõva köide
Kui Jüri Jaanson
15-aastasena Viljandis esimesse
sõudetrenni jõudis, ütles ta treenerile otsesõnu, et tahab tulla Nõukogude Liidu meistriks. Eesti kullad jättis
ta vaimusilmas lihtsalt vahele. Mõni
päev hiljem uuris ta koduköögis kalendrit ja teatas, et jõuab 1988. aastal olümpiale. Vend Erkiga sõlmis ta
kirjaliku lepingu, millega kohustus
tulema maailmameistriks. See kõik
juhtus 1981. aastal teiste naeru saatel. Aga samm-sammult ülespoole liikudes täitis Jaanson kõik lubadused.
Tema karjäär kasvas maailma spordiloo üheks pikemaks, esimest MM-i
ja viimast olümpiamedalit lahutab
20 hooaega.

Investeering südamesse
tasub end alati ära
Agne Adamson

I

nvesteerides analüüsitakse ikka,
kui suuri riske võtta ja millist väärtust oodata. Südametervise puhul
on oodatav väärtus kas pikem eluiga
või tervena elatavad aastad. Riskide alla
läheb tervisekäitumine. Tulemust mõjutab elustiil, nii halvad kui ka head
harjumused. Nooremad inimesed peavad tähtsamaks eluea pikkust, vanemad tervena elatavaid aastaid. Arvestades seda, kui palju sõltub meist endist,
panustame tervisesse veel väga vähe.
„Südameinvestor” õpetab humoorikas ja lihtsas vormis, kuidas teadmised
südame heaks tööle panna.

Mida saab mõjutada?

See, kuidas millestki mõtleme, määrab
paljuski, mis meie elus reaalselt juhtub.
Südametervise üle mõtlemine algab
oma elu väärtustamisest. Terviseuuringute kohaselt saame ise teha 50% selleks, et tervist jätkuks ja elu oleks pikem. Pärilikke, keskkonna ja elustiili
mõjusid on võimalik individuaalselt
hinnata ja seeläbi määratleda, mida saame mõjutada. „Südameinvestor” keskendub sellele osale, mida inimene ise
oma tervises mõjutada saab.
Tulemus sõltub näiteks sellest, millise
elustiili valime. Teatud määral saab
muuta ka ümbritsevat keskkonda.
Mõistlik on olla kursis oma tervisenäita-

jatega, käies regulaarselt arsti juures
kontrollis. Mõjutada ei saa geneetilist
pärandit, kuid seda on võimalik uurida
(geenitestid), et teada saada, millised on
individuaalsed riskid. Raamat annab lähtealused tervisesse panustamiseks, et
teadmised südame heaks tööle panna.

Kuidas alustada?

„Südameinvestor” aitab mõista, et igal
inimesel on oma individuaalne tervisevaru. Tervisest peaks mõtlema nii, nagu oleme seda harjunud tegema muu
kapitali puhul – see on varandus, mis
annab turvalisuse ja sõltumatuse.
„Nii nagu ükski kaev pole põhjatu, ei
ole ka tervisevaru piiramatu. Südamesse investeerimist võib alustada mis tahes hetkest. Ka siin kehtib põhimõte –
mida varem alustada, seda lihtsam,” ütleb südamearst Margus Viigimaa.

Raamat vaatab inimese eluperioodide kaupa tervisevaru ja selle mõjutajaid. Samuti antakse nõu individuaalse
terviseplaani koostamiseks. Analüüsitakse südameinvestorite erinevaid vanuselisi ja soolisi erinevusi, pakkudes
praktilisi nõuandeid eluviisi muutuste
tegemiseks.
Raamat sisaldab ka väikest tervisesõnastikku, näiteid mõningatest enamlevinud müütidest ja valikut
tervise teste.

Südameinvestor
Margus Viigimaa,
Agne Adamson
126 lk
kõva köide

8

www.varrak.ee
www.kirjastusvalgus.ee

Varrak
Valgus

1 (54)
3 (55)
18. 21.
veebruar
aprill 2011

Ateismi suur võimalus
Hasso Krull

A

teism on Eestis peaaegu sõimusõnaks muutunud. Tõsi küll,
kedagi ei sunnita ühtegi jumalat
uskuma, aga kriitiline hoiak jumala
mõiste suhtes tundub ikka kuidagi
sündsusetu. Vanemad inimesed mäletavad veel, kuidas koolis õpetati „teaduslikku ateismi”: see kuulus kokku „teadusliku kommunismi” ja igasugu muu
ideoloogilise pahnaga, mida õnnetutele
õpilastele pimedal vene ajal pähe aeti.
Seda tehti selleks, et inimesed vaimuvalgusest ilma jääksid, et nad kaotaksid
moraali ega tunneks enam kümmet
käskugi, mis sisendavad: „Sa pead oma
isa ja ema austama.” Ja muidugi ka selleks, et keegi teada ei saaks, kui püha
on tegelikult eraomand.

Väärtuslik pärand
ja usk jumalasse

Richard Dawkinsi „Luul jumalast” lööb
sellise lihtsa arusaama paratamatult
kõikuma. Dawkins pole kommunist, ta
ei kuuluta amoraalsust ega vihka kultuuripärandit, vaid osutab üksnes tõsiasjale, et suured religioonid ei pruugi
kehastada väärtusi, mida neile pimesi
omistatakse. Sellele vaatamata ei arva
Dawkins, et kultuuripärandit ei peaks
tundma – ta leiab hoopiski, et „ateistlik
maailmavaade ei õigusta piibli või teiste
pühade raamatute õppekavast väljajätmist” ning kinnitab: „Võime loobuda

Richard Dawkins
usust jumalasse ka ilma oma väärtusliku pärandiga sidet kaotamata.”(lk 344)
Tõsi küll, Dawkinsi vaateväli piirdub
suures osas ainujumala-usuga. Polüteismil peatutakse lühidalt, õigupoolest ainult selleks, et rõhutada: „Mõistan millessegi üleloomulikku uskumise hukka
igas selle esinemisvormis.” (lk 46) Nii
jääb Dawkinsil kaalumata võimalus, et
religioon võiks põhineda ka millelgi
muul kui usul, ehk täpsemalt: Dawkins
peab religiooni põhikujuks ikkagi kristlust, või vähemalt monoteismi. Usk jumalasse on tema meelest põhiline jõud,
mis religiooni koos hoiab, ja mis õigustab ka teiseusuliste või „uskmatute” vastu toime pandud vägivallategusid. Reli-

gioon, mis usul ei põhine, jääb Dawkinsi kriitikast väljapoole.

Millel põhineb religioon?

Samuti on selge, et ülevaade jumalatõestuste nõrkusest ei mõju lugejale,
kes jumala olemasolu tõestamist mõttetuks peab. Argumendid „intelligentse
disaini” vastu jätavad meid ükskõikseks, kui me ei arva, et maailma loomine peaks loodust seletama samamoodi
nagu seletab teaduslik teooria. Lühidalt, kreatsionismist rikkumata lugeja
võib Dawkinsi loogiliste väidete peale
lihtsalt õlgu kehitada ja öelda: nojah,
„jumal” ei sobi teaduse lünkade täitmiseks, aga mis siis?

Sellest ühekülgsusest hoolimata on
Dawkinsi poleemiline ägedus kütkestav, ja mõnikord väga vaimukas. Vaevalt
küll suudab Dawkins iga haritud lugejat veenda, et evolutsiooniteooria on parem mistahes muust maailmakirjeldusest, kuid kindlasti veenab ta meid selles, et valgustatud ateism on ka tänapäeval võimalik. See ei ole kurikaval
salasepitsus, et väikesi lapsi heast kaitsvast jumalast ilma jätta. Tegemist on
põhjendatud maailmavaatega, millel on
olemas niihästi tugevad kui ka nõrgad
küljed.
Teame hästi, et usulised konfliktid on
endiselt genotsiidi ja sõdade oluline
põhjus, kuigi enamasti mitte ainus põhjus. Teame sedagi, et misjonitöö ja usulised pöördumised hävitavad endiselt
põliskultuure Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja mujalgi, ilma et seda takistaks
ükski rahvusvaheline seadus. Sel taustal on Dawkinsi sõnum värskendav ja
sümpaatne. Ateismist võib mõnikord
kasu olla; see võib päästa kultuure,
ideesid ja isegi inimelusid. Ateism pole
ähvardus ega paratamatus – see on lihtsalt üks võimalus.

Luul jumalast
Richard Dawkins
tõlkinud Kaia-Leena Lass
392 lk
pehme köide

Ilmunud

Brežnev ja tema
„kuldne ajajärk”

Boriss Sokolov
tõlkinud Toomas Kall
328 lk, pehme köide
Kas Brežnevi isiksuses
ja tegudes oli mõni saladus, mõistatus? Kuidas püsis
inimene, keda lähikondsed pidasid
kõige täielikumaks keskpärasuse kehastuseks, 18 aastat maailma teise
üliriigi tüüri juures? Kas Brežnev oli
poliitilise võitluse geenius või nõudis
aeg just sellist tuhmi ja tavalist isiksust? Et neile küsimustele vastust leida, on selles raamatus pööratud palju tähelepanu Brežnevi lähikondsetele, võitluskaaslastele, kes teda
õhutasid ja toetasid, aga ka tema
eraelule ja perekonnaelule, mis
osutub vahest huvitavamaks ning
mõneti olulisemakski kui tema
poliitilised kordaminekud.

Liiklusreeglid,
liiklusmärgid,
teemärgised,
foorid
170 lk, spiraalköide
Uue liiklusseaduse põhjal koostatud raamatusse on koondatud igapäevaliikluseks
kõige olulisem teave. Lisaks on esitatud valikuliselt seadusesätteid mõistete, sõidukiomaniku kohustuste,
juhilt nõutavate dokumentide, juhtimisõiguse andmise, tervisekontrolli
jm kohta. Seadusest paremaks arusaamiseks on liiklusreeglite keerukamaid punkte kommenteerinud
liiklusspetsialist Harri Kuusk.
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Eesti keele Sihtasutus
Ilmunud
Propaganda
sõnastik

Väikesed
tarbetekstid

Linnar Priimägi
344 lk
kõva köide
„Propaganda sõnastik” on
kujunenud Tallinna Ülikooli reklaami ning imagoloogia osakonnas
peetud ainekursuse käigus. Tegu on
nii märksõnakoostiselt kui ka määratlustelt algupärase tarkvaraga, mis otseselt
ei tugine ühegi varasema teatmiku paradigmale. Praktiline eesmärk on täpsustada reklaamipõhist ettekujutust propagandast. Seda läheb vaja just nüüd, kus
Eesti viibib nii sise- kui ka välispropagandasõjas ja kummalgi rindel toimetulek mõjutab meie edasist ajalugu.
Samuti õpetab tutvus siinse mõistevaraga teadlikumalt jälgima meediat, poliitikat ja reklaami. Sõnastik esitab ühe
konkreetse teooria raames defineeritud
mõistevõrgu, esmane eesmärk ei ole siin
refereerida varasemaid teiste autorite
arusaamu, vaid maksimaalse säästlikkuse ja täpsusega esitada süsteemne propaganda kontseptsioon. Tsitaadid pole
muud kui näited. Eesti keeles on kahes
trükis ilmunud propagandateooria alusteos, Gustave Le Boni „Hulkade psühholoogia” (Psychologie des foules, 1895).
Erineval määral on lugejale olnud kättesaadavad 20. sajandi suurte poliitiliste
propagandistide tekstid, millest siin
sõnastikus tsiteeritakse näiteid. Pisteliselt on meil juttu tehtud suulise „demagoogia ning manipulatsiooni” võtetest
(Ülo Vooglaid), kuid otseselt propagandateooria esitused on jäänud
ebasüstemaatiliseks.
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Raamat räägib tarbeteksti õigekeelsusest.
Siin on õpetused aadressi ja kontaktandmete kirjutamiseks, dokumendipealkirjade vormistamiseks, kokkuleppe sõnastamiseks, ametite ja
struktuuriüksuste nimetamiseks,
hindade kirjutamiseks, aja ja koha
väljendamiseks, pöördumiseks ja
vabanduse palumiseks. Lisaks keelelised soovitused loetelu ja tabeli
koostamiseks ning teksti arvutisisestuseks, samuti kirjandusele
viitamiseks. Õpetused on sõnastatud
lühidalt, neid täiendavad poolsada
tekstinäidet ning kuus pisisõnastikku.
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„Eesti-vene õpilase ÕS”
on mõeldud eelkõige
vene emakeelega või
vene keele põhjal eesti keele õppijale. Sõnastiku aluseks on 2004. aastal
ilmunud „Õpilase ÕS” (autorid Tiiu
Erelt ja Tiina Leemets). „Eesti-vene
õpilase ÕS” eristab eelmisest põhjalikumalt sõnade tähendusi ja sisaldab
rohkem näitelauseid, lisatud on uusi
ajakohaseid märksõnu. Raamat
sisaldab üle 23 000 eesti keele
sõna ja kohanime vene vastete ja
näidetega.

Inimeseks olemise
ülevus ja traagika
„J

umalikku komöödiat” on tõlgendatud ja tõlgitud juba seitsesada aastat ning on väga tõenäoline, et see protsess kestab niisama
kaua, kui säilib inimkonna kirjalik kultuur. Nagu teistegi maailmakirjanduse
klassikute, näiteks Homerose, Vergiliuse, Shakespeare’i, Cervantese, Molière’i, Goethe ja Dostojevski puhul, ulatub Dante looming üle oma aja ning
pakub rohkesti võimalusi mitmesugusteks käsitlusteks, mis tulenevad vastuvõtva ajastu ja kultuuri eripärast.
Samas ei tohiks lugeja „Jumaliku komöödia” juures unustada, et tegemist ei
ole tänapäevase kirjandusteosega, vaid
keskaja skolastilises vaimus universaalsusele pürgiva raamatuga, millel oli algselt sügav õpetuslik eesmärk. Dante,
„Jumaliku komöödia” minategelase
teekond Põrgusse, Purgatooriumi ja
Paradiisi 1300. aasta ülestõusmisnädalal ei ole lihtsalt Dante kui autori fantastiline nägemus, vaid kannab endas
keskaja intellektuaali püüdu esitada
täielik ja süstemaatiline pilt kogu universumist, milles ajalooline maailm suhestub Jumala ettemääratud igavikulise korraldusega. Ses suhtes on Dante
poeem
võrdväärne
hiliskeskaja
summa’dega – teoloogiliste-entsüklopeediliste filosoofiatega.
Ent kuigi ka „Jumalikus komöödias”
esineb rohkesti teoreetilisi arutlusi ja
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dispuute nii kosmoloogia, teoloogia,
poliitilise ajaloo kui ka moraalifilosoofia
üle, on Dante sakraaldidaktilise poeemi
funktsioon ikkagi teine: summa’dest
erinevalt kutsutakse lugeja asetuma
sellise nimitegelase rolli, kes tunnistab
ja kogeb inimeseks olemise ülevust ja
traagikat, mis on kõige otsesemalt seotud inimese vabal tahtel konkreetsetes
ajaloolistes situatsioonides tehtud valikutega, mille eest tal tuleb igavesti vastutada.
Ka ilma ajaloolisse ja poliitilisse tausta ning hiliskeskaja mõttemaailma sü-

venemata on „Jumalikku komöödiat”
võimalik nautida kui suurepärast kunstiteost, mille autor hiilgab rikkaliku kujutlusvõime ja oivalise vormitajuga, aga
Dante poeesia ja selle tähendus on hõlmavamalt mõistetavad ikkagi vaid ajastu kontekstis, mille selgitamine ongi
siinse sissejuhatuse esmane ülesanne.
Erilist tähelepanu pööratakse Danteeelse ja -aegse Itaalia ja Firenze poliitilisele olukorrale, Dante elule ja tegevusele ning mõnele olulisemale küsimusele, mis aitavad mõista tema suurpoeemi sisu ja vormi: armastuse ja vaba
tahte probleemi olulisust tollases intellektuaalses poleemikas, ajalise ja igavikulise plaani põimumist Dante teoses,
keskaegse kosmoloogia ja poeetika iseärasusi, „Jumaliku komöödia” keele,
stiili ja žanri küsimusi ning samuti
poeemi tekstifiloloogilisi ja tõlgenduslikke aspekte eri aegadel.
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