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Sellesse raamatusse on ornitoloogist
autor Eve Mägi kirjutanud lugusid 101
linnust. Need lood on esitatud lihtsalt
ja huvitavalt, liialdamata teadusliku
terminoloogia ja keeruliste mõistetega.
Samas annab raamat lindude kohta
piisavalt teavet. Paljud lood on lõputa,
sest enamasti oleks lõpp pidanud
kõlama nagu vanades muinasjuttudes: …ja kui nad surnud ei ole,
siis elavad nad õnnelikult edasi.
Vt lk 8

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT

kommentaar

21. sajandi ennemuistsed jutud
„Sada saarelehte, tuhat toomelehte” –
kõik me ju mäletame seda raamatut
oma lapsepõlvest! Ilmselt peab aga
iga põlvkonna või paari tagant vähemalt teose väljanägemist uuendama,
kui asi klassikaks osutub. Kirjastus
Koolibri on võtnud väga suure riski,
sest uue aja lapsed ju loevad kordi
vähem kui nende vanemad.
Siin tuleb appi visuaalse külje rõhutamine. Mõned kirjastused on proovinud välja anda originaalillustratsioonidega uustrükke, kuid ma ei usu sellise
lähenemise edusse. Vanemad ehk
nostalgiast ostavad, aga kas näiteks
60ndate iseenesest klassikalistel
illustratsioonidel on mõju arvutimängude põlvkonnale?
Uustrükk tugineb ennekõike illustraator Regina Lukk-Toompere tohutule
tööle. Need on virtuoossed pildid ja
pildikesed, mitte lüüriline udu; neis on
irooniat ja kohati lausa sürrealismi.
Hea idee on raamatu läbiv kahevärvilisus, lööv punane kõrvuti pliiatsijoonistuse erinevate halltoonide ja faktuuridega, mille kasutamine tuletab
meelde eesti graafika ja joonistuse
kuldaegu, eriti Herald Eelma üht loomeperioodi. Kasutatakse ruumi ja õhku, tihti ilmub mõni olend või detail
hoopis lehekülje servast ja jääb osalt
varjatuks. Piltide paigutuses on rütmi,
suurele järgneb väike ja vastupidi.
Valgetele tekstilehekülgedele järgnevad punased mõistatusteküljed.
Kunstnik on koos abikaasa Kalle
Toomperega ka raamatu kujundaja.
Algul kõhklesin natuke Kalle Toompere
enda tehtud neorahvusliku kirjatüübi
Reggi kasutamise üle, eks ole neid,
seni põhiliselt Mart Andersoni loodud
kindla iseloomu ja selgete ajalooliste
vihjetega (ja loomulikult Viru Valge etikette meenutavaid) kirju viimasel ajal
kuritarvitatud piisavalt.
Kuid selles raamatus on neil õigustus olemas, nad nagu seovad ajastuid,
meie aega ja Günther Reindorffi päevi.
Ja õnneks pole neid kasutades laotud
põhiteksti, milleks on hoopis harilikum, kuigi elegantne kiri. Lapslugeja
jaoks on see küll vist punkt või paar
pisike. Raamatute kirja ja formaadi
suurenemine on praegu globaalne
trend, seda küll rohkem inimkonna
vananemise ja prillikandjate pärast.
Harv juhus, kus lihtsa asja kallal on
tehtud palju tööd ja
suudetud mööda
hiilida ülekujundamise lõksust.

Tõnu kaalep
graafiline disainer
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Paabeli raamatukogu
vaeb vabadust
Jürgen Rooste

T

allinna kirjandusfestivali HeadRead raames peetav Paabeli
raamatukogu, kus loovikud kõnelevad tähenduslikest ja tähtsaist (tähisist asjust), toimub tänavu ühepäevase konverentsina laupäeval, 11. detsembril. Tänavuseks teemaks on välja
hõigatud: „Sõbrad, mis on vabadus?” ja
motoks „Mõmmi aabitsa” Rebase Reinu vastus sellele: „Vabadus on see, kui
sa pole enam kännu külge kinni seotud!” Ettekandeid ja vaatepunkte on
servast serva – kultuuripoliitilistest valupunktidest alates ja filosoofiliste küsimustega lõpetades.
Franz Kafka proosapalas „Aruanne
akadeemiale” peab inimeseks saanud
(täpsemini hakanud) ahv haritud härradele ettekannet oma teekonnast orjusse. Ta kirjeldab oma õõvastavat, kafkalikku reisi tillukesse puurikasti vangistatuna – kuidas ta väljapääsu otsis:
„Kardan, et minust täpselt aru ei saada,
mida ma mõtlen väljapääsu all. Ma tarvitan seda sõna kõige tavalisemas ja
täielikumas mõttes. Meelega ei ütle
ma: vabadus. Ma ei mõtle seda suurt
tunnet – olla vaba igas suunas. Ahvina
ma võib-olla tundsin seda ja ma olen õppinud tundma inimesi, kes igatsevad
selle järele. Mis aga minusse puutub,
siis ei nõudnud ma vabadust ei seekord
ega nõua seda ka praegu. Muuseas: vabadusega petavad inimesed ennast liiga tihti. Ja vabadus kuulub kõige õilsamate tunnete hulka, nii on ka vastav
enesepettus üks kõige õilsamaid. Varieteedes nägin ma oma etteaste eel tihti
trapetsitel tegutsevat kunstnikepaari.
Nad õõtsusid, nad kiikusid, üks hoidis
teist hammaste abil juukseidpidi õhus.
„Kas see on inimeste vabadus,” mõtlesin mina, „oma liigutuste valitsemine.”
Oh püha looduse mõnitamist! Ükski
hoone ei jää püsti, kui kogu ahvkond
naerma puhkeb seda pilti vaadates.
(Tõlkinud A. Sang)
Seega: vaba saad sa olla vaid sel hetkel, kui too mõiste sul meeledegi ei tule kui on ainult tunne? Teisalt: kas me
tänane ühiskond vaatab kunstnikku nagu toda inimeseks saanud ahvi? Või
hoopis nagu ahv vaatas trapetsiartiste –
kui kohmakalt küll neil too vabaduse
matkimine välja kukub? Kas piisab sellest, et me kännu külge seotud pole?
Või võib olla vaba ka ahelais, kastis, kütkeis?
Sellele retkele teid kaasa kutsumegi,
loodetavasti saab tost taaskord
üks pidu sõnas eneses.

9. detsember 2010

uudised
Kauneimate
raamatute
konkurss

Alates 9. detsembrist kuni 6. jaanuarini on võimalik esitada raamatuid
võistlusele „25 kauneimat raamatut”
ja „5 kauneimat lasteraamatut”.
Võistlusele esitatav raamat tuleb
koos ankeediga tuua Eesti Rahvusraamatukogu infoletti. Võistluse
reglemendi, ankeedi ja raamatukogu lahtiolekuajad leiate Eesti
Rahvusraamatukogu kodulehelt
www.nlib.ee. Konkursi tulemused
avaldatakse 2. veebruaril 2011.

Eestikeelsed
e-raamatud!

Jõulukuu raamatunädal on Rahvusraamatukogus toimunud juba aastaid. Ka seekord
on raamatumüügilt võimalik rohkem kui 50 kirjastuselt leida häid kinke jõulukotti.
Raamatumüük kestab kuni 11. detsembrini. FOTO: TEET MALSROOS

Paabeli raamatukogu

Laupäeval, 11. detsembril Rahvusraamatukogu väikeses
konverentsisaalis. Osavõtt on tasuta.
I OSA

12.00 Karl Martin Sinijärv „Paabel,
pööbel ja piibel”
12.10 Tommyboy – luulet
12.20 Anders Härm „Tootmine versus
loomemajandus. Marksism versus neoliberalism”
12.45 Külli-Riin Tigasson „Sõnavabariik”
13.10 Artur Talvik: „Kuidas olla vaba,
kui su käed on seotud? Tänasest
kultuuripoliitikast ja kunstnike
osast selles.”
13.35-13.50 kohvipaus

II OSA
13.50 Peeter Sauter, luulet
14.00 Tiit Aleksejev „Vabadus kirjutada: ajaloolisest romaanist”
14.25 Paavo Matsin „Maag ja nupuga
nuga. Mõned mõtted kriitiku
vabadusest”

14.50 Johannes Veski „Tööplaan”
15.15 Siim Aimla „Ka auditoorium
peab oma vabadust tunnetama”
15.40-15.55 kohvipaus

III OSA
15.55 Rene Raotma – luulet
16.05 Aleksei Turovski „Loomariik ja
vabadus”
16.30 Valdur Mikita „Keelest ja
vabadusest”
16.55 Lauri Sommer „Eraklus kui
vabaduse tee või ummik”
17.20 Vestlusring: tõlkija vabadus ja
vastutus kultuuri alustekstide
ees, tänasest uuest Piiblitõlkepüüdlusest ja selle eesmärkidest.
Vestlevad ja loevad Vello Salo ja
Indrek Hirv. Küsib Jürgen Rooste

Ligi 40 kirjastust hakkavad koostöös
Eesti Digiraamatute Keskusega
(EDRK) lugejatele pakkuma ka e-raamatuid. Nii võib peagi kogu meie
isiklik raamatukogu mahtuda ühekorraga meie taskusse. E-raamatuid
hakkavad müüma kõik suuremad
raamatumüüjad. Oma vastavate
veebipoe arendustega tulevad välja
nii Rahva Raamat, Apollo kui ka
Krisostomus. Lisaks on avanud digitaalsete raamatute ostukeskkonna
(www.digikogu.ee) ka Elion.
EDRK juhi Margus Küppari sõnul
on e-raamatud keskonnasõbralikud,
nende ostmine ja lugemine on väga
mugav ning hind kolmandiku võrra
soodsam paberraamatute hinnast.
Kirjastajad usuvad, et e-raamatute
tulek muudab oluliselt kogu sektori
arengut. Nagu ütleb Marek Tamm
kirjastusest Varrak: „…olen nüüd
lõplikult veendunud, et on ainult aja
küsimus, mil suurem osa raamatuid
kolib e-lugerite või tahvelarvutite
ekraanile.”

Lumine luulekogu
Pimedad sügised muutuvad esimese
lume langedes veidi heledamaks,
päeva jätkub kauemaks. Lumi ilmub
ilmutusena, valgustusena ja kõige
eelneva eitusena ja lihtsalt lumena.
Muudkui ilmub ja ilmub Eesti luulesse. Eesti luuletajate – alates Anna
Haavast ja lõpetades Kätlin Kätlini,
Kivisildniku ja Krulliga – lumeluule
sai kogumikuks „Lumi see me ühine”
tänu luuletaja Kalju Kruusale. Luulevalikut täiendavad fotokunstnik Hermes Sarapuu fotod lumehelvestest.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2010
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ilmunud
Taasleitud
vilt
Liisa Kallam,
Liisa Tomasberg,
Liina Veskimägi
204 lk
kõva köide
Eesti esimesse algupärasesse vildimaailma teejuhti on kogutud igale
viltijale vajalik praktiline teave.
Raamatust leiab mitmekülgseid
märgviltimise võtteid koos fotodega.
Lisaks lõputute võimalustega õhulisele nunotehnikale saab õpetust mitmekihilise paksu vaiba loomiseks ja
baasteadmisi mahulisest viltimisest.
Saame teada, kui lihtsalt on võimalik
valmis teha efektne kübar või soojad
säärised. Raamat sobib teejuhiks
neilegi, kes varem pole villa käes
hoidnud.

LAINEline elu
Kristel Rõss
210 lk
kõva köide
+ CD
„LAINEline elu” kannab lugejani kireva
galerii unikaalses šõuansamblis
Laine 50 aasta jooksul kaasa löönud
ning seal tuule tiibadesse saanud
muusikute mälestustest. Suurejoonelised ülesastumised maailma metropolides, kuid kestnud pingelised turneed Venemaal, sära laval ja eluga
toimetulek väljaspool lava, muusika,
armastus ja ka kibedad kogemused –
kõigest sellest jutustavad ansambli
erinevate koosseisude liikmed.

Ma olen
elanud
Eve Kivi
Lea Arme
280 lk
kõva köide
Kinotöö, millele Eve
Kivi juba õige noorena sattus,
kujundas hämmastava saatuse,
millele pole siinmail palju vastu
panna. Ta on mänginud rohkem kui
50 filmis. Ta on üks kahest eestlasest, keda on jäädvustanud kuulus
maalikunstnik Ilja Glazunov. Tema
sõpruskonda kuulus Tšiili presidendi
Salvador Allende abikaasa. Ugandas
püüti teda naistemaia diktaatori Idi
Amini Dada eest varjata nagu imeasja, sest ta oli ja on ütlemata kaunis
naine. Ta on näinud paljusid selle
ilma vägevaid, kirjeldamatut glamuuri, aga ka ehtsat sõda.

Hõbedaste
aastate
kokaraamat
Mai Maser,
Angelica Udeküll,
Margus Tamm
164 lk
kõva köide
Maitsev, tervislik ja kaunilt serveeritud toit on rõõmu allikas igas eas,
aga hea tervis ja rõõmus meel püsivad kauem, kui ealistele iseärasustele tähelepanu pöörata. Aastate kogunedes hakkab varasem tegutsemislust ja energia vähenema. See ei ole
haigus, vaid hoiatus, et nüüd tuleb
endast rohkem hoolida. Üheks viisiks
seda teha on tervislikult ja mitmekülgselt toituda või söömisharjumusi
muuta. Raamat on mõeldud tegusatele vanemaealistele, kes endast hoolivad ning oma ihu ja vaimu reipana
hoida tahavad. Aga ka lastele ja
lapselastele, kes nõu ja abiga oma
vanematele toeks saavad olla.

www.varrak.ee
www.kirjastus.ee

Varrak
Ajakirjade
kirjastus
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Hille Karmi juttudes
jääb hea alati heaks
Esme Kassak

A

lustades raamatust „Väike vahva vanaema” neli aastat tagasi,
on novembris trükivalgust näinud „Pasun punase kuue taskus” Hille
Karmi sulest juba kuues laste- ja kogupereraamat.
Olete olnud toimekas ajakirjanik, kirjutanud ka elulooraamatuid ja jutte täiskasvanutele. Kuidas olete jõudnud
lasteraamatuteni?
Mu vanema tütre Tiina lapsed on 9-,
6- ja 4-aastased, olen kolmekordne vanaema. Lapselapsed ajendasid mind
uuesti kirjutama, enesekriitika kadus
täiesti ära. (Hille Karmi esimesed kirjanduslikud teosed jäävad 80ndate algusse – E.K.) Praegu üheksane Märten
oli kolme-neljane, kui käis mul sabas ja
küsis: „Kuule vanaema, räägi, kuidas sina väike olid?” Hakkasin talle rääkima
ja nii sündis 2006. aastal esimene raamat „Väike vahva vanaema”.
Vähemalt pooled teie kogupereraamatutest on jõulude teemal. Miks?
Kristlasena olen tahtnud kirjutada
sellest, et need pühad pole pelgalt päkapikkude kommi- ja tantsupidu, vaid
hoopis midagi tähtsamat. Et sõnum liiga tõsiseks ei kisuks, võtsin appi jõuluvana. Jõuluvana sellisel kombel, nagu
ta meieni on jõudnud, on kommerts,
aga meeldiv kommerts. Jõuluvana
seostub ju ikka millegi hea ja samas
muinasjutulisega. Minu jutud, ka suurte inimeste jutud, on sellised, et lõpuks
tuleb ikka päike välja. Mina ei oska kirjutada elu õudustest ja hirmudest, tahaksin näha elu rõõsamana kui see mõnikord on. Leian küll, et õigus on kõigil
neil, kes ütlevad, et lapsed peavad
maast madalast kõike teada saama,
neid ei tohi eemal hoida surmast ja
muust koledast, aga mina ei ole nii realistlik kirjutaja.
Ma ei taha ja ma ei oska kirjutada elu
varjukülgedest. Pealegi arvan, et head
pole ülemäära palju. Tasakaal hea ja
kurja vahel kipub praegusajal paigast
ära. Arvan – võib-olla veidi lihtsameelselt ja naiivselt – et hea on alati hea ja
loodan, et suudan oma lugudega natukene tuju tõsta.
Raamatus „Pasun punase kuue taskus”
võib täheldada mitmeid praegusele

ajale omaseid sümboleid ja teemasid,
olgu selleks presidendi kikilips või
vanemate töötamine välismaal.
Praegu või ka aastaid hiljem neid
lugusid lapsele lugedes on vaja
üht-teist ilmselt selgitada.
Sellepärast nimetangi
neid kogupereraamatuteks – tähtis on, et
suured ja väikesed
inimesed loeksid neid koos.
Vanaemaraamatust alates tahtsin väga, et vanaemad hakkaksid
oma jutte rääkima.
Vanaema loeb ja loeb
ja ühel hetkel laps
katkestab teda ja
küsib midagi – ja
siis hakkab vanaema
rääkima oma lugu.
Minu mõte on, et koos
loetaks ja et see, kes
ei oska kirja panna,
vähemalt räägiks
oma lugusid. Et see
väike ajalugu jätkuks
läbi elusate inimeste.
Vahetu kontakti
loob raamatus sinapöördumine, nagu raamat ise loeks end ette.
Mõtlen alati sellele, kuidas ma juttu
kuuldavalt loen. Olen lastele ju ette lugenud ja tähele pannud, et hästi palju
peab olema dialoogi ja küsimist, sest
laste tähelepanu hajub väga kergesti.
Aga kui oled nendega moodsa sõnaga
öeldes interaktiivne, siis käivitad uudishimu ja laps tuleb jälle kaasa. Ettelugemisel on väga tähtis, et tekst ei oleks ainult kirjeldav ja jutustav – väikestel
peab olema huvitav ja põnev! Laste peal
testingi, loen ja vaatan. Kui nad haigutama hakkavad, siis tean, et tuleb kirjutada teisiti.
Kumb oli enne, pasun ise või head
soovid, mida läbi pasuna hüüda?
Tahtsin kirjutada ja lugejaid mõtlema
panna, mis on elus kõige tähtsam. Kõik
lood räägivadki nii või teisiti sellest kõige tähtsamast. Pasun tuli iseenesest.
Algul mõtlesin isegi vilele, kuna neljane lapselaps tegi kord vilega nii vägevat
ja võimsat kisa, et… Vile oleks olnud

Illustratsioon raamatust.
AUTOR REET HELISABETH KARM.

Illustratsioon raamatust.
AUTOR REET HELISABETH KARM.

ehk popim ja ajakohasem, aga pasun on
muinasjutulisem ja jõululisem.
Kõik teie kogupereraamatuid on
illustreerinud tütar Reet Helisabeth
Karm. Kuidas on tütrega koos
raamatuid teha?
Meil on olnud väga hea koostöö ja ma
olen õnnelik, et mul on lähedane inimene joonistajaks võtta. Algul ma kirjutasin talle teksti sisse, kuhu mingi pilt
võiks tulla. Viimasel ajal ma pole seda
teinud ja märkan hämmastusega, kuidas meie mõtted ühtivad. Reet leiab
tekstist ise üles samad pildid, mida minagi olen ette kujutanud. Mu tütar tajub minu mõtet väga selgelt ja see on
mulle kui kirjutajale tohutult tähtis,
sest ka mina mingil moel n-ö näen lugusid, kui neid välja mõtlen.

Muinasjutt
ja elu
korraga
Hille Karmi „Pasun punase kuue
taskus” on üles ehitatud lihtsatele,
ent ääretult tähtsatele soovidele,
ja seda mitte ainult jõuluajal, vaid
kogu aeg: jõudu ja tervist väetimatele, sõprust ja üksmeelt tülitsejatele,
nalja ja naeru liialt tõsimeelsetele,
ja muidugi usku, lootust ja armastust. Kõik sellised soovid jõudsid
jõuluvana kingikotti inglilt ning
nende soovide edastamiseks sai
ta muinasjutulise pasuna.
Raamatust leiab üksteist lugu,
igaühel oma moraal ja igas neist võib
leida tänasele päevale ajakohast.
Nii viib üks lugu lastekodusse, kus
laste suurim soov on ema-isa
tagasi saada, teine lugu õe-venna
juurde, kelle vanemad töötavad
Inglismaal ja Norras ning kes jõuluõhtuks koju ei jõudnud, kolmas
poisist, kes ei saa nina kuidagi
arvutist välja. See kõik on tükike
tänasest reaalsusest, põimituna
mõtlemapanevatesse jõuluhõngulistesse lugudesse.
Tänu headele soovidele ja olulise
meeldetuletamisele elus mõjub
raamat suure inimese hingele kui
palsam. Põnevaks teevad lugemise
ka teistsugused äratundmismomendid, nagu näiteks jõulutaadi tantsimine jõulumemmega Metsatöllu saatel, taadi mantli tuhaks põlemine Islandi tuld purskava vulkaani sarnasel
mäel või arvutimaailma suhtluskeskkondade Facebooki ja Twitteri mainimine, mida päkad peaksid jõulutaadile õpetama. Muinasjutuline
ja eluline korraga.

Pasun punase
kuue taskus
Hille Karm
pildid joonistanud
Reet Helisabeth Karm
72 lk, kõva köide

Eakatele mõeldud kokaraamat
Helina Piip

„H

õbedaste aastate kokaraamat” on esimene kokaraamat Eestis, mis mõeldud eakatele. Kas siis ise kokkajale või neile,
kes valmistavad roogi hooldamist vajavale memmele-taadile. Retseptid on
koostanud Angelica Udekülli ja Margus Tamme. Lisaks ülevaade dr Mai
Maserilt vanemaealiste toitumise iseärasustest.
Eakal lugejal on kindlasti kasulik tea-

da, et kala peaks olema sagedamini
laual kui liha, et kliid on küll kasulikud,
ent liialdada nendega ei maksa, et puuja köögiviljade usin söömine vähendab
kortsude ja silmakae teket jpm.
Enam kui 60 roa seas on salatid, supid, pearoad, magustoidud ja ka kerged
vahepalad. Välja on arvestatud iga toiduportsu kalorsus, valgu, rasva ja süsivesikute sisaldus ning kui suure protsendi päevasest energiavajadusest
roog moodustab. On mõeldud neile,
kellele ei sobi piimatooted; viidatud on
toidu sobivusele näiteks kõrge vere-

rõhu, südame- ja seedeprobleemide
korral või kui hammaste olukord pole
kiita.
Tõsi, minu ema ei osta poest omal algatusel avokaadot, päikesekuivatatud
tomateid, kappareid, kookospiima jms,
kuid on tore, et neistki on valikus retsepte. Et näidata – tegu pole peene gurmee ja priiskamisega, vaid tõesti tervisliku kraamiga. Kui kasulikuga just –
seegi on kenasti ära seletatud. Pealegi
võib tomateid ju igaüks ahjuplaadil kuivatada, kasvuhoones lehtsalati kõrval
ka rukolat-basiilikut kasvatada, kappari

asendada kressiseemnetega ning kitsejuustu saab ehk tuttavalt kitsepidajalt
sõbrannahinnaga.
Samas on kõik tasakaalus, sest
raamatust leiab küll räimesupi, küll
naadiomleti ja kõrvitsapudru, peedi- ja
porgandipannkoogid. Ja üllatus-üllatus,
isegi verikäkisupi! Pearoogades domineerivad kala ja kana.
Millist suppi soovitatakse aga eesti
rahvussupiks ja millist pirukat on pakutud kui Eesti esinduspirukat, saate teada juba raamatust.

www.koolibri.ee

Koolibri
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Kohtumine neljajalgse
mütoloogilise olevusega

ilmunud
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Jaak Urmet
kirjandusuurija

R

ahvaluule on siiruviiruline asi.
Ühelt poolt – on ju igati uhke teada, et eesti rahvaluulekogu on
üks maailma suurimaid. Teiselt poolt –
regivärssi, seda eesti rahvaluule kristalseimat essentsi, suudavad tänapäeval
suuremas koguses välja kannatada
üksnes väljavalitud. Pole minagi nende
seast, kes seda raamatust õhinal
ahmiksid, ja püüan alati kõrvad kopra
kombel kokku tõmmata, kui mõni läheduses seda järsku üürgama hakkab.
Kuid, kolmandalt poolt – kui esitaja
on sugestiivne, kui tal on maitsekust ja
loovust, kui minevikuteadmine liitub
tänapäevatunnetusega, siis võib regivärss ka minule kuulamiselamust pakkuda. Siin meenub Metsatölli looming,
meenub laukahõnguline joig filmist
„Laanetaguse suvi”: „Mul on tuba tuule
pealla, maja marjavarre pealla...”
Neljandalt poolt – meenub Mati Hindi küsimus eesti filoloogide kursusele:
„Mis on see neljajalgne mütoloogiline
olevus, kellel baseerub eesti rahvaluule?” – „Põhja Konn?” pakkusin poolihääli ja rohkem pinginaabrile. – „Ei ole
Põhja Konn,” ütles Hint. „Vaid neljajalgne trohheus.” Trohheus on värsimõõt,
kus vahelduvad kordamööda rõhuline
ja rõhuta silp, ja neljajalgne tähendab,
et tegu on kaheksa silbiga.

Rahvaluule pole
vaid regivärss

Jah, kuulatad selle neljajalgse „olevuse”
astumist ja tunned, et sellel on erakordselt võimas rütm. Sellega liitub sisuline
pool: regivärss ei ole jutustamine, vaid
mõlgutamine, sõnade sõrmitsemine,
hetkede voolimine. Seal ei ole kuhugi
kiiret, alati võib vahele pista veel mõne
rea. Täna kõlab laul ühtemoodi, homme teistmoodi.
Sõnad leitakse mälust, mitte lauluraamatust või tehakse kohapeal. Selles
kõiges on oma kindel maailmavaade,
meelelaad, olemise viis. Seda märgates
muutub ka regivärss kuidagi eriliselt

pühaks, tähtsaks, olemuslikuks. Sest ju see ikka eestlaste, mitte kellegi teise
maailmavaade, meelelaad ja
olemise viis ole.
Aga rahvaluule ei ole ainult regivärss! Selle vea
teeb enamik kooliõpikuid,
asudes rahvaluule peatükini
jõudes kohe pikalt jahvatama regivärsist – ja tehes seda õpilasele raskestimõistetaval kujul. Kui tahame tänapäeva õpilastele – ja inimestele üldse – teha mõistetavaks rahvaluule olemust,
siis ei tohi alustada regivärsiga! See on kõige raskem
osa rahvaluulest. See on
edasijõudnutele, ettevalmistatud vaimudele.
Millega siis rahvaluule puhul alustada? Eks ikka sellega, et – rahvaluule on ka tänapäeval. Rahvaluule on igal
ajal. Rahvaluulet on igas
koolis igas vahetunnis. Kui
kaks sõpra tänaval kohtuvad
ja vähemalt viis sõna juttu
ajavad, hiilib ka juba kuskil
rahvaluule. Ja siis – otseteed Illustratsioon raamatust.
muinasjuttude juurde! Sest
muinasjutud on see rahvaluule osa, miüles ehitatud nähtus. Ja kui tõlge on üle
da tarbivad kõik mõnuga, nii väiksed
jala lastud, sisu kiiresti kokku kahmakui ka suured.
tud, mis mõnu saab seal olla.
Kuid muinasjutud ei ole ainult laste
lektüür. Algselt olid nad ikka täiskasvaEsitus olgu nauditav
nutele mõeldud. Tegelikult ütlebki
Jaa, muinasjutusõbrale – olgu ta noor
muinasjuttudesse ladestunud elutarkus
või vana – soovitaksin esmalt muidugi
täiskasvanutele oma asju. Ja nii mõnedkuulsaid sarju „Saja rahva lood” ja
ki, näiteks tšuktši muinasjutud, on peh„Muinaslugusid kogu maailmast”.
mendamata kujul väikelastele üldse
Grandioossemalt ja kvaliteetsemalt kui
ebasoovitavad.
neis vist polegi muinasjutte Eestis ei
enne ega pärast välja antud. Tänapäeval
solgivad muinasjuturiiulit vastutustunÜlevaade eesti
deta Eesti kirjastuste avaldatud rämpsrahvaluule rikkusest
mugandused ja halbtõlked. Näiteks
Seda kõike pani mind mõtisklema ja
mina loen Grimmide muinasjutte ainult
kirja panema asjaolu, et taastrükini on
1960. ja 1981. aasta väljaannetest, kus
jõudnud imeväärt eesti rahvaluulekotekst on mõnuga loetav. Muinasjutt kui
gumik „Sada saarelehte, tuhat toomerahvaluule žanr eeldab, et selle esitus
lehte”. Esmakordselt ilmus see 1968.
on nauditav. See on puhtalt jutustamise
aastal. Raamatu koostajad on Erna Norja kuulamise (lugemise) mõnu peale
mann ja Selma Lätt. Eesti rahvaluuleuu-

rijate kaader on aegade
jooksul olnud rahvusvahelisel tasandil väga tubli, ilmuvad üha uued ja uued
teadustööd ning vahel
avaldatakse ka mõni teaduslik kogumik koos ohtra
viideterägastikuga. See on
tore! Kui on maailma üks
suurimaid rahvaluulekogusid, siis tuleb seda ju
uurida ja sortida. Omandus kohustab. Aga üldiselt
on see siiski eriharidusega
inimeste rõõm.
Kogumik „Sada saarelehte, tuhat toomelehte”
on ülevaade eesti rahvaluule rikkustest populaarvormis. Ei mingeid viiteid
ja põhjalikke kommentaare. Ei mingit kinnijooksutamist hiidpikkade regivärssidega. Kogumik on
üles ehitatud vaheldusrikkuse põhimõttel: muinasjutt, kimbuke vanasõnu,
lõik regivärssi, kimbuke
mõistatusi, siis uus muinasjutt... Ja nii kokku 209
ühikut. Rahvaluule sisim
ilme tuleb siin hästi välja:
rahva tarkus, rahva ajaviide, rahva mõttelaad. See ei olegi algusest lõpuni lugemise raamat, selle võib avada ükskõik kust ja natuke lugeda.
Avasingi selle nüüd ja lugesin: „Mees
ütelnud kirbule: „Lähme sauna!” Kirp
vastu: „Ei taha minna, pea valutab.”
Mees ütelnud jälle: „Lähme kõrtsi!”
Kirp kohe nõus: „Lähme, lähme, lähme!”

Sada saarelehte,
tuhat toomelehte
koostanud Erna
Normann ja Selma Lätt
illustreerinud
Regina Lukk-Toompere
214 lk, kõva köide

Kuidas tõlgendada ruunimärke
Ilme Rääk
tõlkija

R

alph Blumi ja Susan Loughani
„Ruuniringi” võib pidada Ralph
Blumi menuka „Ruuniraamatu”
järjeks, ehkki need, kellele viimast ei
jätkunud, saavad „Ruuniringi” sellegipoolest nautida. Nagu eelmises raamatus, antakse ka „Ruuniringis” lühike
ülevaade ruunide ajaloost ning ruunikirja ja -märkide kasutamisest eri maades, õpetatakse mitmesuguseid ruunidega tegelemise võtteid ning raamatu
põhiosa moodustavad tõlgendused.

Ring – kaitsev, tervendav,
võimalusi pakkuv...

1992. aasta „The Book of Runes”
10. juubeliväljaande sissejuhatuses kir-

jutab Ralph Blum: „...eelkõige on meil
ruunide näol tegemist sügava sisekaemuse aabitsaga ning intuitsiooni – tõenäoliselt meie kõigi esimese võõrkeele
– harjutusega.” Kui nimetame „Ruuniraamatu” naljatamisi ruunide aabitsaks,
siis võime öelda, et „Ruuniringi” puhul
on tegemist ruunide lugemikuga, kus
tõlgendused on pikemad ja põhjalikumad. Need, kellele vana ruuniraamat
on armsaks saanud, ei pea muretsema,
et viimati pööravad uued tõlgendused
kogu endise süsteemi pea peale. Seda
ei juhtu, sest ruunide uus käsitlus kujutab endast vana edasiarendust ning
kõigis tõlgendustes jõutakse varem või
hiljem eelmisest raamatust tuttavate
mõttemustrite juurde.
Ring – juba aastatuhandeid kaitsva ja
tervendava märgina kasutusel olnud
ning lõputute võimaluste ja seoste süm-

bolina tuntud kujund, on käesoleva raamatu põhimotiiv. See oli ka üks põhjus,
miks eestikeelse raamatu pealkirjaks
sai „Ruuniring”.

Abiline mõtete
korrastamisel

Ruune käsitletakse muistse tarkuse
allikana, mille kaudu saame aimu eluringi keskpunktis olevast kõike ühendavast väest – nimetagu igaüks seda
väge nii, kuidas talle paremini sobib,
kas Jumal, Kõrgem Vägi, Absoluut jm.
Ruunid kinnitavad, et suur ja keeruline
saab tihti alguse pisikesest ja imelihtsast, tähtis tähtsusetust ning seaduspärane juhuslikust. Ruuni võtja tunneb
tõlgendust lugedes sageli, et need sõnad on kirjutatud just tema jaoks ja täpselt selle olukorra või probleemi kohta,
mis teda hetkel huvitab.

Looduse teejuht
autorite kollektiiv
tõlkinud
Urmas Kaldmaa
256 lk
kõva köide
Käsiraamat tutvustab Eestis ja Euroopas enimlevinud liike ja pakub abi
nende määramiseks. Raamat jaguneb
nelja ossa: rohttaimed, puud, linnud
ja putukad. Linde on hea vaadelda ka
talvel, kui nad kogunevad toidulaua
juurde. Samuti on talvel huvitav määrata puid, vaadata nende lehtedeta
võra ja okste paigutust. Rikkalikult
illustreeritud ja lihtsalt kasutatav
raamat on kasulik kaaslane igaühele,
kes tunneb loodusest rõõmu ja esitab
endale alati küsimuse „Mis see on?”.
Üksikasjalikud kirjeldused on abiks
rohkem kui 500 lille-, puu-, linnuja putukaliigi määramisel. Köitvate
loodusalaste internetilehekülgede
lingid aitavad leida lisainspiratsiooni.

Qigong'i saladusi
Angus Clark
tõlkinud
Mari-Ly Tiitsmaa
224 lk, pehme köide
Qigong on iidne Hiina
treeningusüsteem, mille eesmärk on
tervendada inimese keha ja vaimu.
Angus Clark tutvustab qigongi ajalugu ning seletab siis lihtsalt ja arusaadavalt lahti selle süsteemi aluseks
oleva taoistliku filosoofia põhialused.
Juba raamatu alguses pakub autor
teooria kõrvale praktilisi harjutusi,
mis aitavad loetu paikapidavust kogeda. Raamatu põhiosa moodustab
Valge kure vorm – harjutuste kompleks, mis treenib leebelt kõiki lihaseid
ja liigeseid, puhastab energiakanaleid ja täidab keha värske qi ehk
eluenergiaga. Üksikasjalike juhendite
abiga võib harjutamist alustada ka
algaja, kusjuures tähtis pole ei praegune füüsiline vorm ega vanus –
qigongist saavad kasu kõik.

Eesti looduse
pildimapp V
40 lehte
lauamäng
Viiendasse mappi on
koondatud imetajad,
linnud, kalad, putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed, roht- ja puittaimed
ning teised elusolendid, kes eelmistesse osadesse ei mahtunud. Osa
lehti on seekordses pildimapis tähistatud pealuuga: mapis on valik kõige
mürgisematest taimedest ja seentest,
mida on kasulik tunda. Seekordsest
pildimapist leiab loodusesõber ka toreda lauamängu, kus saab proovile
panna kõikidest mappidest õpitud
teadmisi, kuid mida on niisamagi
huvitav ja lõbus mängida.

Maastikuautod
Ruuniring
Ralph Blum,
Susan Loughan
152 lk
kõva köide
kaasas kott ruunikividega

Kahjuks või hoopis õnneks ei saa
ruunidega tulevikku ennustada ega
muid nõiatrikke teha, küll aga mõtteid
korrastada ja meelerahu leida. Kui olete masenduses või vastupidi, nii õnnelik, et ei suuda pähetikkuvate mõtetega
toime tulla, võtke üks ruun, lugege tõlgendust ja laske end õigele
teeotsale juhatada.

Indrek Kuuse
16 lk
pehme köide
Pisikestele poistele ja vähe suurematele poistele ja miks mitte ka päris
suurtele poistele on kohe-kohe valmis saamas veel üks tore autoraamat
värvimisraamatute sarjast. Nüüdseks
kindlasti juba vahvalt värvitud pere-,
ralli- ja sportautode uuteks seltsilisteks tulevad sedapuhku maastikuautod. Iga autopildi juurde on autor
Indrek Kuuse kirjutanud ka lühikese
tabava tutvustuse. Raamatu lõpus on
ka lühike oskussõnastik, mida suured
poisid ja tüdrukud väikestele autovärvijatele selgituste jagamisel abiks
saavad võtta.
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Tädi Julia ja
kirjamees
Mario Vargas Llosa
sari „Punane raamat”
tõlkinud Eva Kolli
412 lk, kõva köide
Marito veeretab oma päevi tasakesi
õhtusse Limas, kohaliku raadiojaama
uudistetoimetuses. Tema noore elu
pööravad pea peale kaks saabumist.
Esiteks, hiljuti lahutatud, temast 30
aastat vanem tädi Julia, kellega tal
tekib salajane armulugu. Teiseks,
maniakaalne raadiostsenarist Pedro
Camacho, kelle raadio-seebiooperid
hoiavad põnevil kogu linna. Tasakesi
hullumeelsusse libisev Pedro valib
noore Marito oma usaldusaluseks.

Uus Hiina
astroloogia
Suzanne White
tõlkinud Maile Peterson
kõva köide, 520 lk
Meelelahutuslik, samas
tõsiseltvõetav teejuht kirjeldab iga
loomamärgi individuaalseid omadusi,
erilisi võimeid ning iseäralikke terviseprobleeme. Üldiseloomustuse kõrval
on tagasi- ja edasivaated aastatesse
2009–2019, samuti põhjalik analüüs
märkide omavahelisest sobivusest,
pakkudes jahmatamapanevalt täpseid
analüüse nende iseloomust. Lisaks
on see raamat pilgeni täis mõistlikke
nõuandeid.

Õhk riisiterade
vahel. Kaheksa
aastat Jaapanis
Riho-Bruno Bramanis,
Kertu Bramanis
240 lk + värvifotod
kõva köide
Mis juhtub, kui Eesti pere kolib Jaapanisse? 1996. aastal otsustasid RihoBruno ja Kertu Bramanis kolida Jaapanisse, üks käsipalli mängima ning
teine õppima, kaasas laps. Jaapanis
veedetud aeg venis kaheksale aastale,
mille jooksul juhtus nii mõndagi: kohanemine kultuuri ja kommetega, koomilisedki vahejuhtumid, teise
lapse sünd, edukas sporditee. „Õhk
riisiterade vahel” on ühe pere väga
isiklik, soe, südamlik ja naljakas lugu.

Südames noor
Tom Burns
tõlkinud Leemet Pork
128 lk, kõva köide,
ümbrispaber
Kui teile tundub, et
maailm on täiesti arust ära ja teid
ümbritseb hoopis rohkem tõsiseid nägusid, kui teile meeldiks, võtke kätte
„Südames noor”, raamat sellest, kuidas jääda elurõõmsaks. See lõbusate
loomafotodega illustreeritud kogumik
tarkusi ja teravmeelsusi toob halli
argipäeva tagasi naeru ning meenutab, et sügaval sisimas olete endiselt
see lustlik, aktiivne, tulevikku vaatav
ja optimistlik laps, kes olete alati olnud.

Lumi see
me ühine
koostanud Kalju Kruusa
fotod Hermes Sarapuu
200 lk, kõva köide
Pimedad sügised muutuvad esimese
lume langedes veidi heledamaks, päeva jätkub kauemaks. Lumi ilmub ilmutusena, valgustusena ja kõige eelneva
eitusena ja lihtsalt lumena. Muudkui
ilmub ja ilmub Eesti luulesse. Eesti
luuletajate – alates Anna Haavast ja
lõpetades Kätlin Kätlini, Kivisildniku ja
Krulliga – lumeluule on kogumikuks
valinud luuletaja Kalju Kruusa.

www.tnp.ee
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Miks itaallased aina
toidust räägivad?
Jelena Kostjukovitš

O

len elanud Itaalias juba kakskümmend aastat, kuid mäletan
ülima selgusega oma esimesi
kuid selles riigis. Elasin siis Milanos.
Mõistsin ja kõnelesin itaalia keelt juba
probleemitult, kuid aeg-ajalt sai minu
enesekindlus ränki hoope. Sõin näiteks
koos sõpradega õhtust ja jutt käis äsjanähtud filmist või mõnest päevauudisest, kui äkki läks mul vestluse jälgimisel järg käest: mis mul küll kaotsi oli
läinud? Ühe silmapilguga ja ette hoiatamata olid kõik kohalviibijad asunud
kirglikult rääkima seente valmistusviisidest või hoopis fantastilisest extra
vergine oliiviõlist, mida valmistab keegi
asjatundja. See oli tõesti frustreeriv...

Mõnus süüvimine
toidu üksikasjadesse

Hiljem märkasin teiste välismaalastega
lobisedes, et nemadki olid samamoodi
jahmunud: Itaalias kõneldakse toidust
palju rohkem kui mujal maailmas. Olukorras, kus inglise või vene intellektuaal arvab, et liigne tähelepanu toidule
ähvardab vestluse tooni labastada ning
vahetab tagasihoidlikult kõneainet, sel
teemal pikemalt peatuma, veedab itaallane selle juures ilmse mõnuga aega
ning süüvib üksikasjadesse. Miks? Mis
ärkab vestlejate mälus ja kujutluses,
kui nad jutustavad möödunud lõunasöökidest või plaanivad menüüd ning
arutavad koostisainete kvaliteedi üle,
jättes (sageli) kõrvale isegi omaenda
naudingu?
Ma ise olen tihti sattunud segadusse,
kohtudes kirega, mis on nii põhjalik ja
laiahaardeline, et ulatub sageli valdkondadesse – näiteks sõnavara –, millel
pole toiduga pealtnäha mingit pistmist.

Kõik on söögiga seotud

Ajapikku olen ma harjunud, olles selle
keele osaliselt omandanud, kuid ma ei
lakka tüütamast sõpru ja tuttavaid tuhandete küsimustega: miks teile kõigile, teie kirjanikele ja ajakirjanikele ja
poliitikutele, meeldib nii kangesti toidust rääkida? Ja miks märgivad erilisi
ajaloolisi sündmusi teie jaoks just söögiallusioonid? Mis pistmist on siguril klassivõitlusega? Miks püüdis võim kahe
fašistliku aastakümne ajal makarone ära

Mitte ainult pastast. Ehkki itaalia köök toob enamasti silme ette pasta või pitsa, hõlmab see tegelikult veel väga palju muudki,
näiteks Parma sinki.
keelata? Mis on mõttes luuletaja Tonino
Guerral, kui ta mainib raadiointervjuu
ajal caffé sospeso’t? Ja kui Dante Alighieri
jaoks maitses võõras leib soola järele,
siis kas see tuli pisaratest, mida ta selle
kohal valas, või oli tal selleks mõni muu,
vähem romantiline põhjus?
Vähehaaval olen ma, nagu kõik itaalia
kultuuri uurijad, avastanud sadu luuleteoseid ja lugusid, mis kubisevad kulinaarsetest viidetest. Nende taga peituvad palju tõsisemad väited ja teooriad.
Kuna toiduga seotud metafooride keeleline küllus on lausa hämmastav: andare a fagiolo – „sobima nagu Türgi uba”
ehk mokkamööda olema, cacio sui
maccheroni – „juust makaronide peale”
ehk nagu tellimise peale, buono come il
pane – „hüva nagu leib” ehk kuldse südamega, rendere pan per focaccia – „leiba karaski vastu andma” ehk vorst vorsti vastu, troppa carne sul fuoco – „liiga
palju liha tulel” ehk mitu rauda tules,
mangiare il porro dalla coda – „porrulauku sabast sööma” ehk valest otsast
alustama... Kollektiivne kujutlusmaailm
koosneb kultuurimärkidest, mida väljendavad arvukad viited toidule.

Söömine kui mõtlemise
kõnekujund

Fenomen on üldtuntud ja paljude sellega tegelevate õpetlaste hulgast on ülihea kokkuvõtte teinud filosoof Andrea

Tagliapietra oma artiklis „La gola del
filosofo. Il mangiare come metafora del
pensare” („Filosoofi aplus. Söömine
kui mõtlemise metafoor”): „Meil on
„isu” teadmiste järele, me „januneme
tarkust” või tunneme „infonälga”. Me
„neelame” raamatut, ei suuda andmeid
„ära seedida”, oleme „iivelduseni” lugenud või kirjutanud, meil ei saa lugudest
kunagi „isu täis”, oleme natuke inglise
keelt „näksinud”, „mälume” mingi projekti kallal, „seedime” vaevaliselt mõnda mõtet, samas kui mõnda ideed on
palju kergem „alla neelata” kui teist.
Me „neelame” jutustaja huulilt sõnu,
eriti kui tema väljendid on meile „hamba järgi” ja ta ei maitsesta oma juttu
„mõrude” mõtete, „hapude” või „maitsetute” märkuste, või, mis veel hullem,
„läilade” või „magedate” sõnadega. Pole juhus, et kõige „magusamad” lood on
pikitud „pipraste” anekdootide, „pikantsete” kirjelduste ja koguni „mahlaste”
võrdlustega.

Raamat on üles ehitatud kujuteldava
retkena poolsaare põhjaosast lõunaossa, maakondade kaupa. Ja iga maakonna juures püüdsin ma käsitleda neid toite, mis seostuvad itaallaste kollektiivses kujutlusmaailmas kohe vastava piirkonnaga, ning samuti, miks see nii on,
andes sealjuures ülevaate levinumatest
väljenditest ja mõistetest.
Iga maakonna all peatun põgusalt ka
tüüpilistel roogadel ja toodetel, esitades kokkuvõtte nende omadustest,
ning mainin ammendavusele pretendeerimata (taevas hoidku!) täiesti meelevaldselt ja isiklikul pinnal, millist jooki või jookide liiki ma mälestuse või
tunde ajel seostan just kirjeldatud piirkonnaga. Igal juhul tahan ma täpsustada, et raamat on toidust ja sugugi mitte
veinidest... Ja kuidas saakski, ilma lehekülgede arvu kahekordistamata?

Kulinaarne rännak
Itaalia poolsaarel

Gusto
Miks itaallased
räägivad aina
toidust?

Mida enam Itaaliat tundma õppida, seda selgemaks saab, et igal asulal on
oma „söödav vapp”, st mõni roog, toode, mis on täiuseni viidud just seal:
Firenze biifsteek, Milano risoto, Treviso sigur, Capri salat. Ja nende „firmaroogade” üle on kohalik rahvas uhke.

Jelena Kostjukovitš
tõlkinud Külli Kressa
520 lk
kõva köide

Aabits? Piibel? Ei, lihtsalt Johnson
I
ga-aastane Hugh Johnsoni veiniraamat, maailma müüduim omasuguste seas, on juba pikka aega olnud
põhiline teatmeteos nii tavaliste veinisõprade, investorite kui ka kollektsionääride jaoks. Oma enam kui 6000
märksõnaga veinide, veinikasvatajate ja
-piirkondade kohta ning erinevatelt
ekspertidelt pärineva rikkaliku informatsiooniga kindlate aastakäikude
kohta kõikjalt maailmast on see juba
äärmiselt tänuväärne abimees veinimaailmas orienteerumiseks.
Lisaks sellele on raamatus ka eraldi
osad veinide ja toidu ning Hugh Johnsoni isiklike lemmikute kohta. Autori

menu põhjuseks peetakse tasakaalu
üldarusaadava, kuid siiski ka asjatundjaid rahuldava stiili vahel ning tema vaimukad arvustused. Viimased on ta lausa eriti kuulsaks teinud ja Johnson väidetakse olevat lausa veiniteatmiku-žanri kõige põhjalikum muutja üldse.
Just temal õnnestus ristata entsüklopeedia ja muhedad, kohati lausa lõbusad kirjed, mis lisasid raamatule hoopis
uue mõõtme. Ta on neljakümne aasta
jooksul kirjutanud palju raamatuid, mis
on muutunud veinikirjanduse klassikuteks, sealhulgas koos Jancis Robinsoniga avaldatud maailma veiniatlase.
Hugh Johnsoni veiniteatmikku usal-

davad nii algajad veinihuvilised kui asjatundjad ning seda on kiidetud isegi
„tõenäoliselt ainsaks veinijuhiks, mida
inimesel üldse vaja”. On see tõsi või
mitte, igatahes on raamatust abi pea
igas maailma nurgas restoranis veini
tellides, veinikeldrit sisustades ja veinidesse investeerides. Just mobiilsuse
huvides on tegu taskuformaadis raamatu, mitte koguka entsüklopeediaga.
Hugh Johnsonil õnnestus veinikirjanikuna läbi lüüa juba 27-aastaselt oma
esimese raamatuga veinist, mis on selles küllalt konservatiivses maailmas üsna ainulaadne saavutus. Esimene väike
veiniraamat ilmus esimest korda 1977.

ning seda on igal aastal müüdud mitusada tuhat eksemplari. Eesti keeles ilmus raamat viimati 1998. aastal.

Hugh Johnsoni
väike veiniraamat
2010
tõlkinud Arne Pajula
304 lk
kõva köide
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Mälestused on
tugevamad kui majad
Mari Karlson

Brežnevi(le)
kirjutatud
raamatud
„Uudismaa”, „Väike maa”, „Taassünd”.
UNESCO raames aga tähistati A. H.
Tammsaare 100. sünniaastapäeva), kui
see aasta poleks läinud ajalukku EKP
KK büroo 19. detsembril vastu võetud
salajase otsusega „Vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest” (NSV Liidu MN määrus nr 835 13.
oktoobrist 1978). Ja 26. juulil oli Moskva ametisse seadnud EKP Keskkomitee I sekretäri Karl Vaino. Mis paraku
tähendas uut venestamissurvet. Hapnikukraanid keerati kinni ja talv tuli külm.
„Sellise idiootse olukorra murendas
alles Gorbatšovi perestroika ja avalikustamine,” märgib Maasikas.

K

üllap oli aasta 1978 paljuski samasugune kui eelnevad ja rodu
järgnevaidki: armastati, abielluti,
saadi lapsi. Lumi sulas ja sadas uuesti
maha; algul puhkesid pungad, siis valmisid õunad. Brežnev tundus olevat
igavene.
Ma tahaksin kirjutada, et jõuluõhtul
olid tänavad tühjad ja kirikud täis (sest
Oleviste, kus meie käisime, oli alati lausa puupüsti rahvast täis), aga võib-olla
polnud tõesti igal pool nii.
On selge, et objektiivse pildi andmiseks peab objektist distantseeruma,
laskma muljetel settida. Küsimus on
selles, kui kaua setitada ja kui kaugele
eemalduda? Mälestused tahavad üleskirjutamist, sest sellega on kiire. Kohutavalt kiire. „Sageli ärkavad järgmiste
põlvede lugejate-kuulajate huvi ja küsimused siis, kui on hilja pärida, kuidas
me elasime, kuidas me elada tahtsime,
kuidas elamine teatud kohas teatud ajal
võimatuks (või vastupidi soodsaks)
muutus, mida me siis otsustasime või
mida otsustati meie eest,” hoiatab Eesti
elulugude hea hoidja, Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Rutt Hinrikus.

Hinnalised intervjuud

Eesti Televisiooni kommentaatori ja
mitmete toimetuste peatoimetaja Uno
Maasika ja endise pearežissööri Hillar
Peebu mälestusteraamat „Vaata muigel
tagasi...” pole pealkirjast hoolimata pelk
naljaviskamine ja anekdoodid nõukogude elu aadressil. Kuigi jah, seda on ka.
Raamiks on võetud 1978. aasta aruandesaade Kesktelevisioonile, kuid meenutused hõlmavad veel kaugemaid ja
ka lähemaid aegu, näiteks seda, kuidas
valmis TOPSK (Tallinna Olümpiapurjespordikeskus), Inturisti hotell Tallinn
või praeguseks maamunalt kadunud
Sakala keskus, mille kellatorn ei saanud päris kellatorniks kunagi.

Jäljed

Karl Vaino määrati EKP Keskkomitee I sekretäriks 26. juulil 1978. aastal, et tagada
venestamise kursi kõrvalekaldumatu jätkumine Eestis.
FOTO RAAMATUST

Selle mälestusteraamatu hindamatu
osa on näiteks intervjuud Linnahalli, poliitharidusmaja ja mitmete teiste tähtsate objektide ehitustööde juhataja Ove
Randmanniga, legendaarse Väike-Maarja kolhoosi varustaja Juhan Viirokiga ja
samuti autorite vahetud mälestused
kokkupuudetest nii Karl Vaino kui ka
mitmete Eesti NSV ministritega.

Kasulik märkmik

Meenutuste kirjapanekul on kõvasti
abiks olnud Hillar Peebu väike märkmik „Televisioonis tööl olles oli mul
kombeks hoida taskus märkmikku ja
sinna ikka aeg-ajalt midagi kirja panna.
Need märkmed pole küll kirjanduslikud, kuid kronoloogilised, ja fikseeri-

vad mõnegi sündmuse ja sõnavõtu päris täpselt,” ütleb Hillar Peep.
„Kaksikelu,” kirjutab selle aja kokkuvõtteks Uno Maasikas. „Küllap mäletate, kuidas kogu ühiskond oli vaikimiskohustuse all. Süsteemi olemus polnud
muutunud. Uurimisorganid hoidsid endiselt kõigel silma peal. Neil oli vaba
sissepääs personaliosakonna nn salasektorisse. Kui selgus, et kellegi „sõja
ajal kaduma läinud isa” oli vahepeal
vangist koju jõudnud, avaldus see peagi
pidurina ametiredelil, lähetustel välismaale, isegi korterijärjekorras.”
1978. aasta olnuks tõepoolest tavaline
ja ka kaunis sündmustevaene (välja arvatud ehk see, et ilmus Jaan Krossi
„Keisri hull”, ilmusid ka Leonid Iljitš

Mälestused on nagu sõrmejäljed – igaühel tema omad, igaühel kordumatud.
Aga nagu sõrmejälgedestki pole võimalik vabaneda, pole samuti võimalik vabaneda mälestustest.
Mälestused on tugevamad kui majad.
See raamat pajatab paljust (nii hoonetest kui ka organisatsioonidest), mis
kadunud võimu sümbolitena on ajaloo
prügikasti lennanud. Kuid – tahame me
või mitte – on neil olnud osa meie eluloos. Ja kui me suudme sellele kõigele
muigega tagasi vaadata, siis tähendab
see, et oleme neist vabad.

E

esti kirjanduspildis mõnes mõttes unikaalne teos käsitleb „poisi” elu poole sajandi jooksul,
sünnist kuni viiekümnenda juubelini,
ilma seejuures ühtki aastat vahele jätmata. Subjektiivse isikuromaani laadile
vaatamata heidab raamat valgust ka
ajastutele, millest elutee autori läbi on
viinud.
Tetraloogia esimene osa „Mängumees” hõlmab „enneminevikku” (peategelase kasin lapsepõlv 50ndatel ja
igatsusrohke kooliaeg 60ndatel aastatel) ning „täisminevikku” (tudengisportlase elu 70ndatel). Kui omaaegses
menukaks osutunud „Korvpalliromaanis” kujutasin tippmängija saatust Kalevi meeskonnas, siis nüüd pakun lugejale võimaluse jälgida sportlaseks kujunemise okkalist teed, toonase rahvusmeeskonna elu ja nõukogude „ama-

töörspordi” telgitagused toon aga välja
täies alastuses, mis tollal polnud võimalik.
Mu korvpallurikarjäär langes aega,
mil rahvusmeeskonna hiilgus asendus
hooajast hooaega üha vaevasemaks
muutunud võitlusega ellujäämise nimel. Lemmikmeeskonna allakäik oleks
justnagu sümboliseerinud rahva enda
aina sügavamat vajumist Eesti NSV
mängureeglite poolt määratud stagnaõhustikku, kus Moskvale avalikku väljakutset esitada oli võimalik veel üksnes palliväljakul.
Siiski ei ürita ma šokeerida asjatundmatut lugejat veneaja õudustega ega
meelitada teadjamaid nõukanostalgiaga, vaid püüan maalida võimalikult tõetruu ja tagantjärele juba koomilisenagi
tunduva pildi tolleaegsest elust ja inimestest.
„Ebatavaliselt hilisel ajal, tükk aega
pärast tundide lõppu, olid nii õpilaspere
kui pedagoogiline kollektiiv kogunenud

aulasse. Direktor Evald Laprik lükkas
oma kindlal käel, millega ta koolielu juba kümme aastat juhtinud oli, saaliuksest sisse jalgratta. Läikivpunase neljakäigulise „Turisti”. Õpilaste pilgud pöördusid rattale, õpetajate omad direktorile
ja sumin vaibus.”
Kui „Mängumehes” tutvub lugeja
koolipoisist Euroopa meistri ja filoloogiatudengist profikorvpalluriga, siis
järgmistes osades („Elumees”, „Ärimees”, „Peremees”) astub autori alter
ego esile kui nõukogude teatrisandarm,
laulev revolutsionäär, truudusetu abielumees, kultuuriajakirja peatoimetaja,
kirjastusärimees, külarantjee, õnnelik
pereisa, maksupettur, vallavanem, noorsootöötaja, pagulane… kuni ühel ilusal
päeval „poiss saab viiskümmend”.
Nagu ikka, ei vii kired ja pürgimused
inimest täpselt sihile ei ühiskondlikus
ega isiklikus elus, ehkki oleks võinud
ka märksa halvemini minna, kui mitte
„kangelast” poleks saatmas olnud head

ilmunud
Kükitav
mannatera
ja teisi Eesti
laste nalju
koostanud
Ilona Martson
illustreerinud Olga Pärn
208 lk, kõva köide
Raamat on valminud lasteajakirja
Täheke ja Õpetajate Lehe naljavõistlusele saadetud töödest. Sellest kogumikust leiab nii laste anekdoote
ja iseloodud nalju kui ka vanemate ja
vanavanemate kirja pandud naljakaid
ütlemisi, mida nende põnnid kuuldavale toonud on, samuti ka kummalisi
avastusi, mis on koolis õpetajatele
teatavaks saanud.

Lapsed, laulma!
Eesti lastelaulud
ja lastesalmid
koostanud Maire Eliste
ja Mariel Marian Eliste
264 lk , kõva köide
Selles südamlikus laulikus on rohkem kui kakssada lastelaulu eri autoritelt. Siit leiab laule kodust
ja koolist, perekonnast, aastaaegadest ja loodusest, loomadest ja lindudest ning igat sorti muinasjutuolenditest. Siin on nii tõeliselt tuntud vanu
kui ka vähem tuntud uusi laule,
on laule, mis sobivad laulmiseks
tüdrukutele, ja laule, mis on mõeldud
pigem poistele. Lisatud on viited
nootidele ja heliplaatidele.

Nõianeiu
Nöbinina

Vaata muigel
tagasi...
ehk kuidas me
1978. aastal
Moskvale
aruandesaadet tegime

Kristiina Kass
illustreerinud
Heiki Ernits
96 lk, kõva köide
Nõianeiu Nöbinina on pesuehtne
nõid. Aga ta pole mingi kuri nõiamoor, vaid armas saja-aastane nõiaplika, keda teised nõiad võõristavad.
Nöbinina lõpetab nõiakooli ning laia
ilma minnes valib ta endale elukohaks perekond Puravike suvila,
muidugi viimastelt luba küsimata.
Kui sinna jõuavad ka Puravikud ise,
on nende üllatus suur – nõiaga koos
elades juba igav ei hakka.

Uno Maasikas,
Hillar Peep
216 lk, kõva köide

Ruubert, lohe
ja laevapoisid

Mitte ainult korvpalluri okkalisest teest
Mihkel Tiks

5

võlurid ja sündimisel kaasa saadud
„ebaseadusliku lapse neetud õnn”.
Viimased neli aastat füüsiliselt Krimmis ja vaimselt minevikus elades ning
iga päev kirjutades sündiski lõpuks
mammutromaan, oma mahult ja haardelt lausa „Tõe ja õiguse” tänapäevane
analoog, mis tänu elust võetud tegelastele ning eneseiroonilisele ja humoristlikule vaatenurgale on (loodetavasti)
kergesti loetav ja nauditav ka nende
jaoks, kes ise noid ammuseid aegu ei
mäleta.

Mängumees
Mihkel Tiks
544 lk
kõva köide

Markus Saksatamm
illustreerinud
Anni Mäger
160 lk, kõva köide
Rüütlipoiss Ruuberti seiklus ei lõppe
sugugi sellega, kui kolmepäine lohe
ta alla neelab. Otse vastupidi, siis see
alles algab, sest juba esimene kummaline kohtumine vana merekaruga
lohe kõhus tõmbab ta pöörasesse,
ent lõbusasse sündmustekeerisesse.
„Ruubert, lohe ja laevapoisid” on
Tänapäeva 2009. aasta lastejutuvõistluse võidutöö.

Tasakaaluhetk
Vladimir Beekman
koostanud
Vladimir Beekman ja
Aimée Beekman
104 lk , pehme köide
Valikkogu hakkas Vladimir Beekman
kokku panema mõni aasta enne oma
surma, paraku tuli see töö lõpule viia
Aimeé Beekmanil. „Tasakaaluhetk” on
läbilõige tuntud romaanikirjaniku ja
tõlkija lüürilisemast poolest. Ka selles
kogus leiduvat luuletust „Minu koolipidude tüdrukud” on nimetatud eesti
kirjanduse parimaks tüdrukuteluuletuseks üldse. Luuletuse „Eesti naised”
eest sai Vladimir Beekman Juhan Liivi
preemia.

6

Varrak
Elmatar

Mustriga sokid on
ellujääja tunnus
Kati Murdmaa

K

Meie kliimas ja kultuuriruumis tagavad
sokid ellujäämise. Seega on Aino
Praakli sokiraamat tõeline ellujäämise
õpetus. Mitmevärvilised mustrilised
sokid kui kunstiteos ja ülemlaul käsitöömeisterlikkusele ja naisloovusele ei
lähe õnneks ka pesumasinate klassikalise sokiõgimise ohvriks. Et villased
lõngad vilti ei läheks ja omavahel värvi
ei annaks, pestakse selliseid šedöövreid ju teatavasti käsitsi.
Emand Praakli on sokipeediasse kätkenud peatüki kindamustrite kasutamisest sokkide kudumisel. Oluline on aga
ka meie kandi inimeste sokikandmise
kultuur. Maainimesed ei kujuta oktoobrist aprillini elu ilma villaste sokkideta

Erle Stanley Gardner
tõlkinud Taivo Varjo
272 lk
pehmeköiteline
taskuraamat
Me teame ju, et oma ihuarstile ja ihuadvokaadile ei tohi valetada, kuid Perry
Mason’i kliendid näivad arvavat, et hoolimata sellest, mida nad advokaadile
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ilmas, mis sõnades kirjeldamasulega, ta ootab. Ja siis tuleb mõte, mis
tuleb lugemisel kuklasse Tõnise viis.
tud mu jaoks – kiviaed ja suur reheahi.
naise võpatama paneb. Ta kummardub
Aeg kive koguda, aeg kive laduda.
Nii palju külgi on neil, et võib lõpmatuleti kohale raamatupoes ja kirjutab:
Aeg kive kuulata, aeg kive lihvida. Mis
seni vaadata. Kiviaia harimisega maad„Suur reheahi.” Vaat selline ilusatest
ühist saab olla kiviaial ja „Noodiraamalesin ise läinud varakevadest hilissügidetailidest tulvil lihtne lugu on Vallakul
tul”, millest jutt? No ma usun näiteks,
seni. Arvan, et ega ma enam sellest ei
ja tänu talle on ka minul võrdluspilt hea
et kivid laulavad kivist lindude keeles.
pääse ja teen seda nüüd igal kevadel,
raamatu, hea
muusika,
hea
teatri,
ilusa
Kiviaed, nii nagu hea muusika elab
alustades nii kaua kui aastaid antakse ja
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Kui enam
eiAjätku, siis vaa- Dilma, A
seks – suur reheahi.
ka tõstetud ja paitatud samamoodi, nagu
tan ja kuulan oma aeda. Loodus on hariTõnis Mägi „Noodiraamat” on mu
on sündinud ses raamatus olevad lautud aia juba omaks võtnud.
jaoks just see Suur reheahi, kus vahel
lud. Nii nagu hea kiviaed ei saa kunagi
on.
Oo arm,
kas ja kuuled
o - lesvalmis,
saa - eitus
- na - aegasid
gi
käivad
pikutamas
elu-üle mõtisklemas
saaSivalmis
välja kanReheahi kui sümbol
käin.
8
täiskasvanud inimeseks kasvada tahtnatav muusika. Päris laule lauldakse jälSuur reheahi millegi erilise sümbolina
vad, otsivad, üllatuvad, loomingulised
le ja siis, kui meid enam ei ole. Kui muuon mu jaoks näpatud Peet Vallaku geinimesed. Sisalikud ja nastikud armastasika on raamatus, siis on see alles rohniaalsest novellist „Maanaine”. Mäletavad kiviaedasid, seda ma juba tean.
kem ja on kultuur nagunii. Küll on hea
te, lugu räägib naisest, kes tuleb Urbareheahjul konutades, viisijuppi
ku raamatukauplusesse tinti ostma. Ja
nurrutades, mõelda.
kõik on tähtis siis, tindi värv ja see, kas
Hea muusika
tint on lahtine või tindipotis. Ja sellel
elab inimesest kauem
Reedal on poes aega. Ta valib ja ostab
Nootides peidus olevale muusikale lilõpuks ka sule ja sulepea. Sätib juba
saks on ses raamatus ta tütar Maarja
Noodiraamat
ennast minema, aga et vihma sajab, siis
fotod ja kirjas laulutekstid. Need saaTõnis Mägi
jääb ja küsib kaupmees Urbakult kahelvad väärtust juurde just niimoodi koos
sari „Elav Eesti
des: „Kas on ikka hea tint?” Kaupmees
olles. Ja nootidest ning tekstidest, fotoMuusika” 1. kd, 312 lk
1983tinti.
– MÄE„KirjutaKAKS NÕLVAdest
– Tõnis
ja Music
LP [Melodija]
siis toob
ka,Mägi
saab
kaheSeif,
kaane
vahele koonpoolkõva köide
12paberi ja kiidab
ge midagi, olge lahke!”
dudes maailmapilt.

T

#
& # ˙˙ .. ˙˙ ..
˙. #˙.

˙˙˙ ..
.

n ˙˙˙ ...

˙.

˙.

˙.

? ## ˙ .

ettegi. Linnainimesed tavatsevad kodus – ent arukamad ka töö juures –
kanda sooje villaseid sokke. Küllaminekuks aga võiks jalga panna või
kaasa võtta midagi sellist, nagu Karuse pidulikud ja dekoratiivsed pitsilise servaga sokid. Kahes mõttes
kaasa võtta – nii kingituseks pererahvale kui ka vahetusjalatsiteks iseendale.

Hoia jalad soojas

Nagu kinnas, nii on ka sokk visiitkaart. Oma mustriga näitab ta, kust
kandist inimene pärit on. See muster kinnitab ühtlasi, et inimene väärtustab juuri ja traditsioone. Ning samas tõestab mitmekihiline ja ehtne,
villane ja vastupidav sokk, et inimene on ellujääja.
Esiteks on sokikandja jalad soojas.
Seega on kogu keha elusas toonuses ja tegudeks valmis. Teiseks väidavad sokid kui ellujääja tunnus: see
inimene – või tema naine/ema/tütar/õde – oskab kududa, järelikult
sobib ta heasse uude ilma. Seesinane hea uus Veevalaja ajastu ilm toob
teatavasti tagasi ausse looduslikud
materjalid, lõpetab ületarbimise
ning väärtustab juured ja traditsioonid, millele rajada kõrgem tsivilisatsioon.

Eesti sokikirjad
ilma laande
laiali
Aino Praakli
168 lk, kõva köide

ilmumas
Purunenud
pildiraami juhtum

q.=90

8 (53) 9. detsember 2010

5

Sokke iga
jala jaoks

Sokk nagu kunstiteos

Tõnis Mägi

? # # 12
8 ˙. ˙.

õigi rahvaste emad teavad, kui
oluline on jalad soojas hoida. Nii
füüsilises kui ka energeetilises
mõttes. Astrid Lindgren ja Ellen Niit on
oma lugude ja lauludega õpetanud, et
jalad peavad soojad olema. Aino
Praakli on koostanud suurteose
meie rahvuslikest sokimustritest ja nende kudumise
nippidest.

Põhjala punapäine printsess Pipi PikkSUKK manitses teisi lapsi – nagu ka iseennast,
kes ta end teatavasti ise kasvatas – et
sukad peavad jalas olema. Läbi Pipi isetehtud-hästitehtud lapsepõlve õpetas
Astrid Lindgren meile nii mõndagi teist
elamise nippi.
Ellen Niit jutustas sajajalgse väljaminekust – ilm pööras ära ning jalutama
siirduv jalaküllane putukas pidi sada
sokki ja kalossi jalga tõmbama. Ja kui ta
selle missiooniga ühele poole sai, oli
päike väljas ja… Mäletate küll.
Aino Praakli soki-entsüklopeedias
leidub sobiv sokk sajajalgse iga jala
jaoks. Ainuüksi Helme sokke on mitut
karva. Must-valge. Punane-sinine-hall.
Sinine-valge. Valge-sinine-punane-roheline. Kui neile mustritele Pipi loogika
järgi vaadata, on sokk seda tegijam, mida värvilisem ta on, sest mustriliste
sokkide pealispinna all jooksevad igat
värvi lõngad teatavasti korraga. Seega
on neljavärviline sokk seestpoolt nelja
lõngakihiga soojustatud.
Ent mitte üksnes Põhjamaa inimesed
ei hoia-kaitse-hoolda oma jalgu. Ida kultuurides teatavasti ravitakse ja mõjutatakse kogu inimese keha tallaaluste
punktide kaudu. Lõunamaades võetakse tallad nii pühakotta kui ka külla minnes paljaks. Ja kalli külalise jalad pistetakse kaussi mõnulema. Mis teatavasti
taastab värske ja elusa enesetunde.

Pühendus

www.varrak.ee
www.elmatar.ee

kokku luiskavad, on too neile ustav,
sest – vabandage väga – tema on
klient ja tema on kuningas. Paraku
on klient kuningas ainult siis, kui ta
oskab nii ka käituda. Della Street ja
Perry Mason on tagasiteel Havailt
ning Masoni krimivitamiinide ja võitluskalorite vaegus on ta ilmselgelt
torisevasse seisundisse tõuganud.
Lugeja õnneks ei torise ta kaua,
sest kuri juba haub tegemist.
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Teatrifantoom: kes lavatagust
liiklust ei tunne, saab nuga?
Kristofer Kraim

K

rimkasarja „Ohtlik lend” kuues
raamat tõestab aksioomi: kõik
elu jooksul õpitu tuleb ühel hetkel kindlasti kasuks. Selle põneviku tegevus toimub väikelinna teatrimajas.
Lugeda ja tunda on, et nii Mihkel Ulman
kui ka Kati Murdmaa on teatri lavataguse ja -alusega põhjalikult tuttavad.
Omamaise telesarja „Ohtlik lend”
stsenarist Ulman on kirjutanud Pärnu
Endlale näidendeid ning ilmselgelt
nende proovide ajal põhjalikult teatri sisemist ilu tundma õppinud.
Kriminulle raamatuteks vormiv Kati
on Pärnu teatris üles kasvanud. Kirjastusele Petrone Print koostatud lapsepõlvelugude käsikirjas „21 rööklauset”
meenutab Kati Vasar-Murutar-Murdmaa, kuidas ta 11 aastat Aita Indriksoni
balletistuudios tantsides pärast treeninguid mööda rekvisiidiladusid ja lavapealseid dekoratsioonisildu turnis.
Abiks ikka.

Haarav süžee

Nagu eelmises viies sarja raamatus, on
kirjanikud ka seekord astunud otsekui
ühe paari kaks jalga. Ulmanilt on haarav süžee ja eluline intriig. Murdmaa lisab igale tegelasele tausta, isikliku loo.
Kusjuures see isiklik on ühtaegu seotud nii kurbloo mõne tegelasega kui ka
kirjaniku enesega.

Sel suvel kolis perekond Murdmaa
oma laste- ja loomakarjaga Raplamaale
Kehtna valda Kumma külla Soone talu
pidama. Kumma külas on sündinud ja
üles kasvanud Laurimaade suguvõsa
kauneim õis, Pärnu teatri näitlejanna
Piret Laurimaa. Sellest taustast lähtudes kirjeldab Murdmaa seriaalis üht
põhitegelast kehastava Laurimaa päritolust inspiratsiooni ammutades, mis asi
on Eesti külaaristokraatia.

Dokumentaalne elulisus

Küla-aristokraadile vastandub linnaagulist pärit kerglasem karakter. Ning
üllatavalt sümpaatsena on avatud rekvisiitori-mamsel, kes on pärit kolhoosideaegsest paneelmajast, millesugused on
kõikjal Eestis UFOdena põldude vahele
istutatud. Kuna üks krimka tegelasi on
mõrvarelvast nuga, kirjeldab Murdmaa, kuis rekvisiitor plikana analoogse
riistaga kodualevis oinast suskas. Sest
kõik ümberkaudsed mehed olid liiga
täis, et lambatapuga toime tulla. Üksteist said teised küll ära veristatud.
Elulisus, mis süveneb kohati lausa
dokumentaalseks, paneb antud krimka
puhul natukene kirjanikuproua pärast
muretsema – et nüüd teda ennast karistuseks ära ei susata. Millest oleks kahju, sest „Ohtlik lend” 7-21 on ju alles kirjutamisel.
Ühest küljest esitab raamat kaastundliku sissevaate provintsiteatri rutiini. Loeme südamlikult iroonilises võt-

mes kirjeldust, kuidas näitlejad on
klubimeeste ja armukestena linnakese
infrastruktuuri põimunud. Ja kuidas
saunakaaslaste ja äripartnerite vahel on
võimatu suurt kunsti teha ja laval oma
väikekodanlikest seostest vabaneda.
See võib asjaosalisi ärritada.
Teisest küljest mängivad abikaasad
Tiit Palu ja Piret Laurimaa väikelinna
teatri esipaari. Kes nad ju teatavasti ka
ise on. Paar mängib paari. Ja selle mängitava paari on Ulman-Murdmaa tandem suure mõnuga groteski pööranud.
Ulmani loodud keskpärasele mehikesele on Murdmaa lisanud usutava tausta.
Instituudis inseneriks õppinud tüüp elas
oma ambitsioone välja rahvateatris. Kui
ta abiellus näitlejannaga, õnnestus tal
oma ambitsioonid professionaalsesse
teatrisse kantida. Kõigile õnnetuseks.
Politseinike mundriau õnneks on
uurija Andres Västrik sattunud ka kord
enne mõrva lahendama saabumist teatrisse. Ja saatusliku bingona juhtus mees nägema „Hamletit”.

Teatrifantoom
Ohtlik lend 6.
Mihkel Ulman,
Kati Murdmaa
174 lk
pehmeköiteline
taskuraamat

www.tea.ee
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Olla eurooplane
ja jääda eestlaseks
Peeter Tulviste,
Rein Veidemann

„TEA entsüklopeedia”
kolleegiumi liikmed

V

äike Eesti oskab üllatada. Nii oli
selleks omariikluse taastamine
kõigi skeptikute ja vastuseisjate
kiuste. Nii on olnud selleks majandusja infotehnoloogiline edulugu. Päris
suur ime on seegi, et olukorras, kus
lääne sajanditepikkuse traditsiooniga
kirjastused (nt Brockhaus) on lõpetamas oma entsüklopeediate väljaandmist raamatuna või selle juba lõpetanudki, ilmub Eestis „TEA entsüklopeedia” nii raamatuna kui ka e-Entsüklopeediana internetis. Selle 22-köitelise
raamatu tiraaž on eestikeelse lugejaskonna väiksust arvestades tähelepanuväärne – 8500.
Kindel on, et tellimuste hulk kasvab
veelgi. Aga juba seegi arv näitab, et
eestlased on endiselt lugejarahvas.
Hoolimata majandussurutisest on nii
tellijad kui ka kirjastus jäänud truuks
oma eesmärgile. Tähenduslik on seegi,
et kohe ilmuvas „TEA entsüklopeedia”
6. köites on koos kõik olulisem Eesti,
Euroopa ja Euroopa Liidu kohta.

Palju põnevat
materjali

Juba „Eesti” artikkel, mille pikkus on
60 lehekülge ja mis moodustab 6. köitest suure osa, on igale eestlasele põnev uurimine ja lugemine, sest siin on
ülevaatlikult esitatud kogu meie rahva
ja riigi areng. Selles artiklis saavad esmakordselt vahetult kokku kodu- ja väliseestlased, kodumaal ja eksiilis tegutsenud valitsused, nende poliitika ning
palju, palju muud, mida meil seni ei ole
koos käsitletud. Selle artikliga rulluvad
meie ees lahti Eesti ajalugu ja kultuur,
alates iidsetest aegadest kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni.
„TEA entsüklopeedia” 6. köite teine
keskne artikkel on „Euroopa”. Kõik senised maailmajagude artiklid on olnud

Rahvusentsüklopeedia
tähtsus ja eripära

Need, kellel „TEA entsüklopeedia” koduriiulil või arvutis, teavad selles esitatavat ulatuslikku statistikat, põhjalikke

rahvastikuandmeid ning artiklite juures vahetult kuvatud kaarte ja graafikuid. Mitte kõik maailma tuntud entsüklopeediad ei saa kiidelda seesuguste materjalide nii ülevaatliku esitamisega. „TEA entsüklopeedia“ on seda
suutnud.
Rahvusentsüklopeedia tähtsus ja eripära ongi selles, et me vaatleme ning
võrdleme oma riiki ja rahvast maailma
kontekstis. Tänapäeval võime me võõrkeeles leida maailma kohta palju teavet,
ent mitte üheski teises allikas ei käsitleta meid endid selliselt.
Kas tänapäeval, mil teabeallikaid on
lõputu hulk, on igasse kodusse vaja
rahvusentsüklopeediat? Aga just seda
meil mõõdutus üleilmastumises vaja
ongi. Selleks, et jääks kestma rahvuskultuur ning et peale kasvavatel põlvkondadel oleks, millele toetuda.
Eelmise sajandi alguses oli igati kohane üleskutse „Olgem eestlased, aga
saagem eurooplasteks!”, ent nüüd on
aeg üleskutseks „Olgem eurooplased,
aga jäägem eestlasteks! ”. „TEA entsüklopeedia” ja selle 6. köide järgivad seda deviisi.

Maailma mahukaim
inglise-eesti sõnaraamat
T
EA Kirjastuses on valmimas inglise-eesti sõnaraamat, millesarnast Eesti turul varem olnud
pole. „Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat. Advanced PASSWORD” on
edasiarendus tuntud ja hinnatud inglise-eesti sõnaraamatust „PASSWORD”.
Uus sõnastik on eelkäijatest tunduvalt
mahukam, sisaldades rohkem kui 80
000 sõna ja väljendit ligi 50 000 põhjalikus sõnaartiklis. Sõnaraamatus on kokku 2100 lehekülge ning see ilmub kahes kõvakaanelises köites.
„Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat. Advanced PASSWORD” on mõeldud eelkõige edasijõudnud keelekasutajale, kes inglise keelt teatud määral
juba valdab. Nagu pealkirigi ütleb, on
tegemist seletava sõnaraamatuga. See
tähendab, et iga märksõna juures on lisaks eestikeelsele vastele antud lihtne,

Entsüklopeedia uudised
Soomes ligi 40 000
„TEA entsüklopeedia” kasutajat
„TEA entsüklopeedia” toimetus on
Soome kirjastuse WSOY kaudu teinud
pikka aega koostööd Soome entsüklopedistidega. TEA Kirjastuse toimetust on entsüklopeedia tutvustamiseks mitmel korral Soome kutsutud,
„TEA entsüklopeedia” vastu tuntav
huvi on ülikoolide ja raamatukogude
hulgas juba pikka aega olnud elav.
Omamoodi üllatuse tegi aga Helsingi Ülikool, soovides saada „TEA entsüklopeedia” kasutamislitsentsi kõigile oma üliõpilastele ja õppejõududele – kokku ligi 40 000 inimesele.
Selle põhjuseks oli eelkõige Eesti
kohta antav kompaktne, tasakaalustatud ja ülevaatlik aines. Nii Eesti põhjanaabrid kui ka paljud teised välismaised kasutajad hindavad entsüklopeedia artiklite täpset formaati ja häid
illustratsioone.

Uus peatoimetaja
ametis
väga atraktiivsed ja ülevaatlikud (ilmunud on „Aafrika”, „Aasia”, „Antarktika”
ja „Arktika”). Ometi on Euroopat käsitlev artikkel meile kõige lähedasem.
Selle koostamine on kirjastusele olnud
tõsine proovikivi. Meie jaoks on ju oluline, kuidas meie, eestlased, ise Euroopaga suhestume. Lugeja saab 6. köitest
Euroopa kui terviku kohta väga asjaliku ülevaate.
Euroopa Liit on saanud Eesti igapäevaelu lahutamatuks osaks. Kuid tavainimeseni on Euroopa Liitu puutuv teave
jõudnud fragmentide ja mosaiigikildudena, mida üritame aeg-ajalt teadlikult,
enamasti aga teadvustamata enda jaoks
kokku panna.
„TEA entsüklopeedia” „Euroopa Liidu” artikkel ongi ülimalt tänuväärne
selles mõttes, et see toob meile lähemale nii Euroopa Liidu enda kui ka meie ja
lähinaabrite osa selles.

kuid ammendav ingliskeelne definitsioon. Muidugi on märksõna juures
toodud ka hääldusjuhised, põhjalik
grammatiline info (sõnaliik, muutevormid nimi- ja tegusõnadel, ebareeglipäraste omadus- ja määrsõnade võrdlusastmed jpm) ning palju ilmekaid ja
praktilisi kasutusnäiteid.
Sõna tähendusväljast annavad ülevaatliku pildi sünonüümid ja antonüümid, eraldi esile tõstetud keelekommentaarides osutatakse keerukamatele grammatika- ja sõnavaraprobleemidele ning vormilistele iseärasustele. Sõnaraamatu väärtust tõstavad rohked
ühendverbid ning kinnisväljendid, mille mõistmisega ka kogenud keelekasutaja hätta kipub jääma.
Sõnastiku teise köite lõpus on lisad:
ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid koos hääldusega, maade, rahvaste

ja keelte tabel, valik lühendeid ja mõõtühikuid, era- ja ärikirja näidised jpm.
Kasutajaid peaks aga eriti rõõmustama
eesti-inglise sõnastik-indeks, mis lubab
raamatut kasutada ka eestikeelsetele
sõnadele inglise vastete otsimiseks.
„Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat. Advanced PASSWORD” jõuab lugejateni vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2011.
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„TEA entsüklopeedia” akadeemiline
kolleegium kinnitas oma viimasel
istungil entsüklopeedia uueks peatoimetajaks raamatukogundustegelase,
tõlkija ja kirikuloolase Toomas Schvaki, kes asus tööle 1. detsembril 2010.
Schvak on töötanud Eesti Rahvusraamatukogus ning Riiklikus Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuses, ühtlasi on
ta kirjutanud Wikipediasse artikleid ja

tegutsenud selle administraatorina.
Ta on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja lõpetanud usuteaduse alal
magistrantuuri cum laude. Praegu jätkab
ta samas doktoriõpinguid, keskendudes
Eesti õigeusu piiskopkonna Teise maailmasõja järgse ajaloo uurimisele.
Schvak on pikka aega juhtinud ka mitmesuguseid Euroopa Liidu projekte.

6. köite ettevalmistused lõppemas
Osa „TEA entsüklopeedia” 6. köite
materjalist e-Entsüklopeedias on kättesaadav (aadressil www.ents.ee). Üles
on lisaks paljule muule pandud e-tähega
algavad riigid, sh artiklid „Egiptus” ja
„Etioopia”, ning mahukas maailmajao
artikkel „Euroopa”. Kogu 6. köite materjal pannakse e-Entsüklopeediasse
üles selle aasta lõpuks.
Köite trükiettevalmistused on lõppemas ja raamat läheb trükki veel tänavu
(tiraaž 8500). Tellijad saavad selle kätte
jaanuari keskel. Kuna 6. köide on sisult
väga eriline – sellesse on koondatud
kogu olulisem Eestit, Euroopat ja Euroopa Liitu puudutav aines –, korraldab toimetus koos akadeemilise kolleegiumiga
köite ilmumise järel ka selle esitluse.

Tuntud ja tundmatu
„Tuntud ja tundmatu” on uus
ja ainulaadne raamatusari,
mis käsitleb Eesti kultuuriloo
legendaarseid inimesi, kelle
elu ja looming on kujundanud
meie tunde- ja mõttemaailma
ning nende loometee kummalisi
keerdkäike.
„Raimond Valgre legend” on
raamat muusikust, kelle loodud
laulud said legendaarseks siis,
kui Valgre ise enam ammu akordioniklahve ei sõrmitsenud.
Raamatu autor Jaak Ojakäär
kõnnib helilooja Raimond
Valgre elu ja loomingu radadel,
teejuhiks isa Valter Ojakäär.
Raamatuga on lisana kaasas
CD: Henn Rebane Valgre
lemmikpillil akordionil ja Tõnu
Raadik viiulil toovad Valgre tuntud
lood kuulajani uues tõlgenduses.
„Väikene Wiiralti-raamat” avab
lugejale kogu maailmas tuntud Eesti
graafiku Eduard Wiiralti seni tundmatu poole. Raamatu on koostanud
kunstiteadlane Jüri Hain. „Väikene
Wiiralti-raamat” tutvustab lähemalt
Wiiralti seni avalikkusele tundmatuid
töid, mida on kokku 55. „Väikese
Wiiralti-raamatu” kolmteist artiklit
avavad lugejale kunstniku elu ja loominguga seotud vähem tuntud seiku,
mis mõjuvad tänasele lugejale kahtlemata üllatavana. Raamatuga on lisana

kaasas neli Eduard Wiiralti haruldast
graafikatrükist.
„Marie Underi luule” on raamat, kus
loovad erilise meeleolu poetess Marie
Underi värsid ja kirjakunstnik Villu Tootsi
graafika. Nüüd ilmub Sirje Oleski koostatud uus Marie Underi valikluulekogu,
millel on mitme tähendusvarjundiga alapealkiri „Las siiski kõnelen ma sinuga...”. Seda kogumikku ilmestavad
Marie Underi luulest inspireeritud Villu
Tootsi ainulaadsed kalligraafilised sulejoonistused. Raamatu lisana on kaasas
kaheksa Villu Tootsi graafikaga trükist.

Kas TEAte
Suur ingliseeesti seletav
sõnaraamat.
Advanced Password
KDictionaries /
TEA Kirjastus
2 köidet, 2100 lk, kõva köide

TEA Kirjastuselt ilmunud entsüklopeediatest suurimad on „TEA entsüklopeedia” ning „TEA laste- ja noorteentsüklopeedia”, kuid valikus on
ka palju teisi entsüklopeediad. Kui
palju erinevaid entsüklopeediad
on kokku ilmunud?
a) 7
b) 9
c) 11

Vastused saatke TEA Kirjastusse meili
teel info@tea.ee või postiaadressil
Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee
47, 11316 Tallinn. Õigesti vastanute
vahel loositakse välja viis lendlausete
raamatut „Võta näpust!”. Võitjate nimed
avaldatakse TEA koduleheküljel
www.tea.ee.
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Ilmunud
Digifoto
käsiraamat
Doug Harman
tõlkinud Andrus
Laansalu ja Piret Frey
223 lk
pehme köide
Vajad nõu, millist digikaamerat või
tarvikut soetada? Kuidas jäädvustada
paremaid pilte või neid hiljem töödelda? Oled huvitatud professionaalsematest tulemustest? Selle Suurbritannia populaarseima digifotokäsiraamatu abil saad palju kasulikke nõuandeid
põhiteadmistest professionaalsete
pilditöötlemisoskusteni ning hulga
näpunäiteid selle kohta, kuidas kasutada kõiki võimalusi, mis kaameral
olemas on.

Aasta aias.
Märkmikkalender 2011
koostanud
Signe Siim
240 lk, spiraalköide
Hädavajalik märkmik-kalender igale aiapidajale. Siin
on ära toodud Päikese ja Kuu tõusud
ning loojangud, pühad ja aastaaegade
algus ning eraldi on märgitud vilja-,
juure-, õie- ja lehepäevad ning istutusperiood. Kalendaariumi alguses on
tutvustus Kuu faaside ja sodiaagimärkide kasutamisest aianduses. Igas
kuus leiate just selle kalendri jaoks
kirjutatud artikli mõnel huvitaval teemal: räägitakse põhjamaistest rikkalikest õitsejatest rododest; tutvustatakse püsikupeenra rajamist ja õpetatakse valima vastupidavaid kauaõitsevaid
taimi; siin on kirjutisi taimehaigustest
ja -kahjuritest, suvikute ettekasvatamisest ja muudest vajalikest aiatöödest.

Kehakeelest
Joe Navarro ja
Marvin Karlins
tõlkinud Tiina Voolaid
272 lk
kõva köide
See olevat parim pakkumine! On see nii? Naine ütleb, et ta
on nõus. Kas ikka on? Endine FBI
ohvitser ja tunnustatud mitteverbaalse suhtlemise ekspert Joe Navarro jagab oma paarikümneaastase töökogemuse põhjal teadmisi, kuidas inimesi
„lugeda”: mõtestada lahti tundeid ja
reaktsioone, vältida varjatud lõkse ja
avastada pettust. Selle asjatundliku
raamatu abil saate tõsta inimeste
tundmise oskust ja mõista, kuidas
teie kehakeel võib mõjutada ülemuse,
perekonna, sõprade ja võõraste
arvamust teist endast.

Jooga tarkus ja
praktika
B. K. S. Iyengar
tõlkinud Marju Algvere
256 lk
kõva köide
Legendaarne joogaguru Iyengar
põimib muistsete joogide tekstidest
ammutatud tarkuse oma elukogemuse
ja nägemusega ning jagab lugejaga
mõtteid joogast kui vaimse ja füüsilise
täiustumise teekonnast. Raamatus on
üle 60 harjutuse, mille juurde on lisatud Iyengari õpetused ja selgitused.
Lisaks praktilistele nõuannetele sisaldab kogumik materjale Iyengari loengutest, katkendeid intervjuudest ning
tema kirjutisi oma eluteest ja õpetajaks olemisest. Indias sündinud Iyengar on üks maailma tuntumaid joogaõpetajaid, kes veel praegugi, 92-aastasena, praktiseerib joogat ja annab
tunde.
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Sadakond Eesti sulelist
Eve Mägi

ornitoloog, raamatu autor

K

es on Eesti lind? Eesti lindude
nimekirjas on praegu (s.o 2010.
aastal) 374 liiginimetust. Neist
ligemale kolmandik on eksikülalised –
linnud, kes on meile sattunud täiesti
juhuslikult, paljud neist tuulega kantuna, osa aga lihtsalt noorusrumalusest
äraeksinuna.
Suur hulk on neid linde, kes oma rännuteel meie territooriumi regulaarselt
läbivad, nad peatuvad siin väheke aega
ja lähevad siis jälle edasi. Läbirändajate
jaoks on Eesti väga oluline koht ja nende lindudega peame arvestama ning
nende eest ka hoolt kandma – ilma meil
peatumata ning siit rahu ja toitu leidmata ei saaks need linnud kuidagi
hakkama.
Kolmas suur hulk linde on need, kes
Eestis pesitsevad ja tunduvad olema päris meie omad linnud. On ju koht, kus
sa endale kodu rajad ja seal lapsed üles
kasvatad, see päris õige kodukoht! Alalisi pesitsejaid on Eestis 210 linnuliigist.

Igal linnul oma lugu

Siia raamatusse kirjutasin ma lugusid
101 linnust. Püüdsin need lood esitada
võimalikult lihtsalt ja huvitavalt, liialdamata teadusliku terminoloogia ja keeruliste mõistetega, kuid andes samas
lindude kohta piisavalt teavet. Paljud
lood on lõputa, sest enamasti oleks lõpp
pidanud kõlama nagu vanades muinasjuttudes: …ja kui nad surnud ei ole, siis
elavad nad õnnelikult edasi.
Raamatus kirjeldatud 101 lindu ei ole
meie linnustikus millegi poolest tähtsamad kui ülejäänud liigid, kuid nendega
olen ma oma elus rohkem kokku puutunud ja nendega on mul tekkinud mingi side. Samas on nad ka üsna eriilmelised ja igaühest neist on võimalik rääkida oma lugu. Kuna lindude näol on tegemist väga eripärase loomarühmaga,
siis on neis lugudes korduvaid, sarnastest tunnustest tulenevaid motiive, kasvõi lindude pesitsusdetailide kohta.
Kindlasti mõjutas linnuvalikut minu
pikaajaline töötamine Matsalus. Võrreldes muu Eestiga on sealne linnustik
üpris erandlik, sest esikohal on meresaarte, rannaniitude, luhtade ja roostike asukad. Seepärast on raamatus nende alade linnustikule mõnevõrra rohkem tähelepanu pööratud. Kuid teisalt
on looduslikke niidualasid Eestis väheks jäänud, suur osa neist on kaitse all
ning inimestele liikumiseks sageli sule-

Leevikesed.
tud või on seal liikumine vähemalt piiratud – nii ongi looduskaitsealal töötava
linnu-uurija kohus vahendada sealset
elu ka teistele.
Käsitlesin ka neid linnuliike, kes elavad minu koduaias või lausa maja räästa all ning kes igal pool mujalgi inimestele ette jäävad. Kui nad ei ela teie koduaias või linnamaja akna all, siis kohtate neid pargis jalutades või kalmistul
käies, näete neid autoaknast või puhkuse ajal mööda Eestimaad matkates.

Üldandmed ja elupaigad

Iga linnu kohta on kirja pandud tema
üldandmed, aga ka see, kus ta Euroopas põhiliselt ringi liigub ning kus ja
mis ajal teda Eestis kohata võib. Sealjuures ei pruugi kõik linnu siinsed elupaigad olla üles loetud – alati võib mõnda liiki näha ka tavatus kohas, on ju
meil kohatud küllaltki palju eksikülalisigi. Pealegi on elupaikade puhul võimalikud igasugused erisused ja üleminekud, mõnes muidu sobivas kohas
võib olla selliseid segavaid mõjusid, et
linde seal lihtsalt ei ela.
Nii erineb korras mõisapark suuresti
vanast hooldamata pargist, aedasid on
majade ümber aga lausa igasuguseid.
Raamatus ei ole eraldi elupaigana mainitud kalmistuid – välja arvatud ühe linnu puhul, kellel tundub just kiriku- ja
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surnuaedadega eriline side olevat –,
sest oma laadilt ja puude koosseisult
sarnanevad meie kalmistud enamasti
parkidega, vaevalt et linnud neil vahet
teevad. Oma linnulugudes püüdsin kirjeldada, kuidas käsitletud lind välja
näeb ja mis tunnuste poolest saab teda
teistest linnuliikidest eristada, ning anda ülevaade tema pesast, kurna suurusest ja poegade üleskasvamisest.
Muu jutt puudutab ainuomasena kas
mingit kindlat liiki või kehtib see mitme sarnase liigi kohta. Näiteks on pardipesade kinnikatmise nõudest räägitud vaid sinikael-pardi peatükis, kuid
seda tuleks teha kõigi leitud pardipesade, samuti hanede, laglede, luikede ja
tuttpüttide pesade puhul. Ühesõnaga –
linnu pesa leides peaksime selle maha
jätma just sellisena nagu lind ise selle
sööma minnes maha jätaks. Kui see on
muidugi võimalik.

valu. Paraku on kindel, et looduslikult
tasakaalus olevas süsteemis peaks liikide arv üsna konstantne olema, mis tähendab seda, et liike ei saa lõputult
juurde tulla ilma, et neid meilt ka ära ei
läheks.
Ainus, mida me ei tea, on see, milliseid tagajärgi toob endaga kaasa meie
endi tegevus ehk kas me soodustame
parasjagu kellegi levimist või põhjustame mõne teise kadumist. Ja kui paljude
lindude (ning muude elusolendite) elupaiga me oleme lihtsalt endale võtnud
ja ehitanud sinna neljarealise kiirtee,
vabriku, elumaja, supermarketi, tuulegeneraatori või suvila koos golfiväljaku
ja muude atraktsioonidega.
Loodan, et sellest raamatust saavad
elamuse nii vanad kui ka noored, nii
need, kes linnud enda jaoks alles avastavad, kui ka need, kes linde juba ammu on märganud.

Linnud ja inimesed

Kirjeldatud lindude hulgas on nii neid,
kes on meil alati elanud kui ka uustulnukaid. Mõni uus lind on siia juba pikalt pidama jäänud ja lausa omaks saanud, teiste edulugu aga alles algab.
Kuid on ka neid linnuliike, kes kipuvad
Eestist kaduma. Nagu me iga juurdetulnud linnu üle rõõmustame, nii tunneme me iga kadumaläinu puhul kaotuse-

101 Eesti lindu
Eve Mägi
224 lk
kõva köide

Catherine Cooksoni fatalistlik maailm
Krista Kaer

V

õib julgelt öelda, et Suurbritannia üks populaarsemaid, kui
mitte kõige populaarsem kirjanik on olnud ilma formaalse hariduseta
ja väga vaestest oludest pärit Catherine
Cookson. Ta oli vaese, vägivaldse ja
joodikust ema sohilaps ning kasvas
üles, arvates, et ta ema on tegelikult ta
vanem õde. Koolist lahkus ta juba
kolmeteistkümneaastaselt ning töötas
pärast seda nii majateenijana kui ka pesumajas.
Kolmekümne nelja aastaselt abiellus
ta kooliõpetaja Tom Cooksoniga. Nende abielu oli lastetu ning depressiooni

ravimiseks hakkas Catherine Cookson
kirjutama. Selgus, et tal on erakordne
jutuvestja anne. Üsna varsti hakkasid
tema raamatute trükiarvud kasvama,
sest ta kirjutas kas sellest, mida ta oli
ise kogenud, või siis ümbruskonnas
nähtust ja kuuldust.

Fatalistlikud armastuslood

Cooksoni raamatuid on mõnikord liigitatud armastuslugude hulka, kuid tegu
pole kindlasti romantiliste ja helgete
armastuslugudega. Cooksoni maailm
on rõõmutu ja fatalistlik, järeltulijaid
nuheldakse väga sageli vanemate pattude eest ning alati tuleb oodata kõige
hullemat. Tema romaanid on täis tugevaid tundeid – viha, kadedust, kirglikku

armastust ja iha. Nende tegevus toimub tavaliselt kas vaestes töölisrajoonides või siis linnade läheduses asuvates
häärberites.

Lootuskiir ka kõige
süngemas seisus

Cooksoni kangelannad võitlevad visalt
ja vapralt kitsaste oludega, ümbritsevate inimeste kitsarinnalisusega ja saatusega. Tänu vaprale pealehakkamisele
saavutavad nad elus vähemalt midagi
rohkem, kui neil oli alguses, aga see
tuleb suurte ohvrite hinnaga. Samal
ajal jätab Cookson oma tegelastele ka
kõige süngemas seisus mingi lootuskiire, mille külge oleks võimalik klammerduda.

Talle endale oli selleks lootuskiireks
ja toeks kirjutamine ning selle eest tuli
talle ka teenitud tunnustus. Ta sai muuhulgas Briti Impeeriumi Ordeni ja
Newcastle’i ülikooli audoktori tiitli. Ta
suri 1998. aastal 91-aastaselt, kuid temast maha jäänud käsikirju avaldati
veel mitu aastat pärast ta surma.

Hüvasti,
Hamilton
Catherine Cookson
tõlkinud
Urve Liivamägi
208 lk, kõva köide
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ilmunud

ilmunud
Salme jõuludeks

Õpilase
entsüklopeedia

koostanud Peep Ilmet
160 lk, kõva köide
„Salme jõuludeks”
sisaldab nii vanu ja
armsaid jõulusalme,
mis kõigile teada, kui
ka uusi ja huvitavaid, mis jõuluvana
kindlasti üllatavad. Et jõuluajal heidame me pilgu läinud aastale ja väljendame oma ootusi tulevaks aastaks,
on kogumikus tehtud sedasama.
Luuletusi on nii jõulude saabumisest
kui jõuludele järgnevast uuest aastast. Salme on meie kõige armastatumatelt (laste)luule klassikutelt, aga ka
noorema põlvkonna luuletajatelt – nii
leiavadki sellest raamatust salme nii
isad-emad, lapsed kui ka vanavanemad ja mitte keegi ei jää kingitusest
ilma!

tõlkinud Virgo Siil ja
Helje Heinoja
304 lk
kõva köide
Sellest raamatust saab vastuse peaaegu igale küsimusele, mida lapsed
tavaliselt armastavad esitada. Alates
hiiglasuurtest galaktikatest ja mikroskoopilistest bakteritest kuni inimkeha rakkude ja muistsete tsivilisatsioonideni käsitletakse kõiki teemasid värskes ja köitvas vormis. Arvukad
illustratsioonid ja põnevad faktid aitavad uusi teadmisi paremini meelde
jätta. Entsüklopeedias on rohkem
kui 9000 märksõna, fakti ja arvu
ning 2500 värvilist illustratsiooni.

Pitsa

Naised,
kes jooksevad
huntidega
Müüte ja pajatusi
ürgnaise arhetüübist
Clarissa Pinkola Estés
640 lk, kõva köide
Eluterve naisterahvas on paljuski
hunditaoline: ta on võimas, vaistlik,
elujõudu pilgeni täis, kartmatu, leidlik
ja ustav. Eemaldumine ürgloodusest
on aga põhjustanud nihke tänapäeva
naise isiksuses ja nii püüabki autor
aidata naistel uuesti oma tõelise olemuseni jõuda. Clarissa Pinkola Estés:
„Hunte ja naisterahvaid ühendab uudishimulik loomus, suur hingejõud ja
kannatlikkus. Neil on tugev vaist, nad
keskenduvad pingsalt hoolitsusele
oma järeltulijate, elukaaslaste ja oma
karja või suguvõsa eest. Elukogemuse varal kohandavad nad end pidevalt
muutuva keskkonnaga. Nad on meeletult meelekindlad ja väga vaprad.”

Valge emalõvi
Henning Mankell
tõlkinud Kadri Papp
416 lk, pehme köide
Tuntud Rootsi krimikirjaniku romaan saab
alguse ühel aprillikuu
pärastlõunal, kui Rootsi väikelinnas
Ystadis kaob jäljetult kinnisvaramaakler Louise Åkerblom. Maakleri kadumist uurima hakanud kriminaalkomissar Kurt Wallander mõistab, et tegemist pole tavalise juurdlusega. Louise
on pealtnäha õnnelikus abielus olev
kahe lapse ema, lisaks veel ka metodisti kiriku liige. Asi muutub veelgi
keerulisemaks, kui naine leitakse
jõhkralt tapetuna ning kuriteopaigalt
avastatakse juhuslikult must maharaiutud sõrm.

Lase sisse
see õige
John Ajvide Lindqvist
tõlkinud
Kadi-Riin Haasma
428 lk, kõva köide
On hilissügis ja Blackebergi eeslinnaelu kulgeb oma tavalist rada. Kuid kui
kõrvallinnaosast Vällingbyst leitakse
teismelise poisi verest tühjaks lastud
keha, saavad alguse kuulujutud
rituaalmõrva kohta ning need jõuavad
ka ajalehtede esikaantele. Veel ei
aima keegi, milles tegelikult asi on.
12-aastast Oskarit paelub mõrv, kuid
see pole tema elus kõige olulisem.
Kõrvaltrepikotta on kolinud uus
tüdruk, kes on aga kuidagi imelik.
Ja välja tuleb ta ainult öösiti... „Lase
sisse see õige” on Rootsi eeslinnas
toimuv õuduslugu. Lugu armastusest,
kättemaksust ja vampiiridest.

Indrek Hargla.
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Melchior: Eesti
tulevane ikoon!
Jaan Martinson
Õhtuleht

Ü

hegi riigi kirjandust ei saa pidada tõsiseltvõetavaks, kui puudub väärikas detektiiv, kes raamatust raamatusse kaake püüab ja
maailma paremaks muudab. Viimaks
on ka Maarjamaal oma mõrvauurija –
Indrek Hargla gooti krimkade peategelane apteeker Melchior Wakenstede.
Wandradti ja Koelli katekismuse
trükkimisest kulus 475 issanda aastat,
enne kui purunes eelviimane müür,
mis lahutas Eesti kirjandust selle valdkonna maailma kõige vägevamatest.
Nüüd jääb oodata vaid Nobeli kirjanduspreemiat, misjärel on Maarjamaa
kirjamehed saavutanud kõik, mida saavutada annab.
Ameeriklastel, brittidel ja venelastel
on oma krimititaanide mahutamiseks
vaja midagi märksa suuremat kui
Olympose mägi. Ja ega rootslasedki
palju alla jää: inspektorid Erik Winter,
Kurt Wallander ja Van Veeteren, eradetektiiv Ture Sventon, advokaat Rebecka Martinsson, lohetätoveeringuga
tüdruk, ajakirjanik Annika Bengtsson,
uurija Martin Beck on need, kes esimese hetkega meelde tulevad.
Soomlastel on eradetektiiv Jussi
Vares, komissar Palmu, Timo Harjunpää ja veel mõni. Islandlastel detektiiv
Erlendur ja advokaat Thora Gudmundsdottir. Leedulastel agent Bartas Gabrys, detektiiv Romualdas Gailiušis ja
uurija Matas Valksna. Lätlastel detektiivid Valts Kronbergs ja Roberts Štals.

Liiga tummine raamat
ühe öö lugemiseks

Ainult eestlased, matsirahvas, olid senimaani ilma. Nüüdsest enam mitte, sest
kirjamees Indrek Hargla viitsis pisut
minevikus tuhnida ning avastas üllatuslikult, et keskaegses Tallinnas elas
apteeker Melchior Wakenstede, kes
uuris mõrvalugusid ning lähetas patuseid võlla ja rattale. Nii ei jäänudki

Harglal muud üle, kui apteeker Melchiori vägiteod kenasti kirja panna. Et Eesti kirjandus päästetud saaks.
Melchiori saagad pole ühe-öö-lugemised sel lihtsal põhjusel, et need on
neelamiseks liiga tummised. Pole just
palju krimkasid, kus tegevuskohtadel
ja persoonidel on sama väärtuslik ning
huvitav-põnev sisu kui lool endal.
Ise on Hargla intervjuudes öelnud, et
Melchiori lugusid kirjutama inspireerisid keskaegse Tallinna ajalugu ja vanad
Läänemere legendid. Teos on akuraatne üldtuntud ajalooliste faktide osas.
Neis üritab autor mitte eksida: ehitised
ei teki sinna, kus neid ei olnud, nad ei
teki ei varem ega hiljem, suuremad rahvusvahelised sündmused juhtuvad siis,
kui nad juhtusid.

Kus on tõde, õpikus
või Hargla krimiloos?

Mõistagi ei saa akuraatsust taotleda isikute osas, sest tegemist on ikkagi fiktsiooniga, tõdeb Hargla. Detektiivi rollis
astub üles apteeker Melchior, kelle
tegelaskuju on osaliselt inspireeritud
Ungarist Tallinna rännanud Burchartite
suguvõsa esiisast. Tõsi küll, tema sattus
Raeapteeki pidama mõnevõrra hiljem,
kui romaanide tegevus aset leiab.
Apteeker Melchior, tema naiselikult
tark abikaasa Keterlyn, kohtufoogt
Wentzel Dorn, kaupmehed, seegivaene
Rinus Götzer, meistrid-sellid-õpipoisid,
mustpeade vennaskonna liikmed, pühad õed ja vennad, linnahoorad… Kõiki
on kujutatud sedavõrd elavatena, et ei
teki kahtlustki nende olemasolus. Ning
kahtlemata käitusidki nad just nii, nagu
raamatus kirjutet, ainult nende kõnekeel on muudetud tänapäevastele mõistetavaks. Tundub, et Hargla on kenasti
tabanud tolleaegset mõtteviisi, elufilosoofiat, suhtumist ümbritsevasse ja inimestevahelisi suhteid. Igatahes nõnda
võinuks keskaegne elu ja olu Tallinnas
välja näha.
Ajalooguru Jüri Kuuskemaa võib ehk
arvata teisiti, kuid raamatut lugedes tekib soov pigem uskuda Harglat. Mine

sa tea, ehk kisub lastel peagi ajalooõpetajaga vaidluses, kumba usaldada, kas
kooliõpikut või Melchiori lugusid?
Miks pidanuks keskaeg olema pime?
Inimesed ju elasid ning elus on alati
värve ja rõõmu. Ning muidugi mõrvu ja
surma.
Harglalt on gooti krimkasid praeguseks ilmunud kaks: „Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus” ning „Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus”.
Areng on märgatav. Kui esimeses raamatus kaldus Hargla pisut liialt müstitsismi, siis teises on kõik väga hea kriminaalromaani tunnused: selged kuritööd, väike hulk kahtlusaluseid, sihikindel liikumine lahenduse suunas,
kusjuures lugejale antakse niidiotsad
iseseisva detektiivitöö sooritamiseks
ning suurepärane puänt. Ei jää üle
muud, kui aplodeerida.
Mõni aasta tagasi esitasid austraallased maailmale oma viit ikooni. Kahe pärisinimese – golfimängija Greg Normani ja laulja Kylie Minogue’ – kõrval oli
Austraalia tähelepanuväärsemateks tegelasteks filmipersoonid Krokodill
Dundee ja kõrbekuninganna Priscilla
ning telenukud Bananas in Pyjamas.
Miks ei võiks mõne aasta pärast saada Melchior Wakenstedest Eesti ikoon?
Jätkuks Harglal vaid sujuvat sulge.

Apteeker Melchior
ja Rataskaevu
viirastus
Indrek Hargla
288 lk, pehme köide

Apteeker Melchior
ja Oleviste
mõistatus
Kriminaalromaan vanast
Tallinnast
Indrek Hargla
311 lk, pehme köide

tõlkinud
Piret Raudsepp
128 lk
raamat karbis
Üle viiekümne lihtsa, maitsva ja taskukohase retsepti
nii õhukese kui ka paksu, samuti
täistera- ja gluteenivabast jahust pitsapõhja jaoks. Pitsa valmistamine on
üllatavalt lihtne ja ka loominguline.
Taina segamine ja sõtkumine võtab
mõne minuti, seejärel saad selle tunniks või kaheks kerkima panna ja tegeleda teiste toimingutega. Lisaks
ahvatlevatele retseptidele ja iga
retsepti kaunistavale suurele fotole
on see raamat eriline ka vormilt –
sama ümmargune nagu pitsa ise,
on see suurepärane kingitus külla
kaasa võtta.

Suhete, sõpruse
ja armastuse
feng shui
Janno ja Siret Seeder
200 lk
pehme köide
Mis on eduka suhte valem? Kui meil
on suhetes vajakajäämisi, ebaõnnestumisi, siis hakkame me enamasti
parandama ja muutma teisi – neid,
kellega meil probleemid suhtlemises
tekkinud on. Feng shui üks põhipostulaate on meid ümbritsevate energiate yin/yang suhe ehk vastastikune
mõju ja sõltuvus. Ütleb ju feng shui
õpetus – sarnane tõmbab sarnast.
Seega, kui suhtest on midagi puudu,
siis tuleks pilk pöörata kõigepealt iseendasse: miks tõmban ma sellist suhet ligi? Selles raamatus heidame pilgu sügavuti feng shui bagua suhete,
sõpruse ja armastuse tsoonile. Mida
see sisaldab? Kuidas oma elu tasakaalustada? Millele tähelepanu pöörata? Ja küsimusi on veel palju…

1001 nippi ja
nõuannet
tõlkinud autorite
kollektiiv
510 lk
kõva köide
See mahukas kodutööde käsiraamat on suurepärane
infoallikas kõigile, kes soovivad
endale mugavat, puhast ja turvalist
kodu võimalikult vähese kulu ja vaevaga. Raamatust leiate infot heade
majapidamisvahendite valimisest
kuni värvi ja tekstiilide kasutamiseni
ideaalse eluruumi loomiseks. Samuti
räägitakse kujunduse põhitõdedest:
värvimisest, plaatimisest ja tapetseerimisest, valgustusnippidest ja panipaikade mahu suurendamise võtetest
ning paljust muust. Raamatus on üle
1750 töövõtteid illustreeriva foto.
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ilmunud
Teadus
diktatuuri
kütkeis
Jaan Laas
504 lk, kõva köide
Põhjalik monograafia
Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi käekäigust totalitaarsete okupatsioonide tingimuses.
Bolševistlik-sovetlikus teaduskorralduses põhjustas diktaatori otsene
sekkumine teadusele tihtipeale suurt
kahju ja veriseid repressioone.
Natsionaalsotsialistlikus teaduskorralduses toimus diktaatori käsul
juudisoost teadlaste ja „juuditeaduste” väljarookimine ning „aarialiku”
teaduse kehtestamine.

Toiduvalmistamine
suurköögis
Sirje Rekkor, Anne
Kersna, Maire Merits,
Indrek Kivisalu
272 lk, pehme köide
Õpik annab teavet suurköögi töökorraldusest, seadmete ja töövahendite
käsitsemisest, menüüde koostamise
põhimõtetest, tervislikust toitumisest, suurköögitöö planeerimisest,
toidu- ja isikliku hügieeni nõuetest.
Samuti käsitletakse kalkuleerimise ja
laomajanduse põhimõtteid, roogade
serveerimist ja klientide teenindamist. Raamat sisaldab ligi sada suurköökides tarvitusel olevat retsepti.

ilmumas
Kalkulatsiooniõpetus
Õile Aavik
150 lk, pehme köide
Õpik koos harjutusülesannetega võimaldab omandada kalkulatsioonialaseid teadmisi, arendada
loogilist ja majanduslikku mõtlemist
ning analüüsivõimet. Õpiku aluseks
on majutamise ja toitlustamise riiklik
õppekava.

Kuidas kasvab
turismipuu?
Heli Tooman
300 lk, pehme köide
Õpiku ülesehituses
on kasutatud turismipuu kasvamise ideestikku, mis võimaldab mõista ning tundma õppida
turismimajanduse terviksüsteemi.
Õppija saab ülevaate turismi ajaloost, hetkeolukorrast ja tulevikutrendidest ning õpib mõistma turismi mõjutegureid ja seoseid teiste majandusharudega. Iga teema lõpust leiab
õppija sõnavara eesti-inglise ja inglise-eesti keeles. Õpik on mõeldud
eelkõige turismi-, majutus- ja toitlustusvaldkonna erialade õppijatele,
kuid sobib ka täiendõppeks.

Avarise isandad
David Rohl
tõlkinud
Kristjan Tedre
600 lk, kõva köide
Raamat keskendub
Lääne-Euroopa tsivilisatsiooni päritolule müütide, legendide, pärimuste,
Piibli ja arheoloogiliste leidude põhjal. Teekond algab kitsukesest hauakambrist Piibli Jeeriko linnakünka all
ja viib välja Rooma foorumile. Autor
äratab ellu müütides ja legendides
jäädvustatud ajaloo, Piibli tegelased,
Homerose ja Vergiliuse kangelased,
ning seob vaaraode Egiptuse, muistse Kreeka ning Rooma asutamise ühtseks ja kaasahaaravaks arengulooks.

www.argokirjastus.ee
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Eriline pühendumus
Ülo Tuulik
kirjanik

R

aamat, millest siin jutt, on tunnistus ja tunnustus kahele erilisele
ja tähenduslikule pühendumusele eestlaste ajaloos ja kultuuriloos, kahe
mehe mõneti-mitmeti haakuvale ja kokkusulavalegi elule ja eneseteostusele.
See raamat on tunnustus ja tänu Paul
Keresele ning Valter Heuerile, maailmakuulsale maletajale, ilmsesti läbi aegade tuntumale eestlasele väljaspool
Eestimaad, ning maletajast literaadile,
kes põhjalikult, täpselt ja meeldejäävalt
pani kirja maailma kõrgeimasse maletippu jõudnud kaasmaalase elu- ja kannatusloo.

Eesmägi nimel elatud elu

Me puutume kokku puhta ja kõrge ilminguga, milleks ikka on kõrge eesmärgi nimel elatud elu, oma kordumatus ja
järgitegematus tähenduslikkuses seda
väärt, et teda mitte unustada, vaid ajalise
kristalliseerumise järele endile veelgi
täpsemalt teavitada ning meelde jätta.
Paul Keres on oma oreoolilt eetiliselt
ilusamaid, inimlikult võluvamaid kangelasi meie mälu-Pantheonis. Püüdmatult ja
jäljendamatult elegantne, kättesaamatult
kõrge maleoskusega kõigile oma kaasmaalastele, kasvatatud ja tagasihoidlik,
napisõnaline ja mehine, suutis ta olla rahvast ühendavaks, rahvast lohutavaks ja
rahvast julgustavaks eeskujuks meie keerulises ning saatuslikus 20. sajandi geopoliitilistes kollisioonides.
Paul Keres andis tuld teiste rahvaste
kõige tugevamatele maletajatele, hävitades halastamatult vankrite, odade ja
sõjaratsudega kaitstud võõraid kuningakodasid kuuekümne neljal ruudul,
aga omas konkreetses elamiseks antud
ajas jäi ta ise rängimate sõjalis-poliitiliste tulede ette ja alla, totalitaarsete süsteemide tasalülitamiste ja lollitamiste
jalgu, mis murdsid-muserdasid Paul
Kerese malelise võimekuse tippaastaid,
tema aadet ja eesmärki ometigi ja õnneks mitte, tema usku oma ainumasse
jumalasse – Caissasse...

Mängu ilul on tähendus

Paljude filosoofiliste mõtteterade hulgas on maletaja ja kultuuriinimene
suurmeister Saveli Tartakover meile

jätnud üleskirjutuse: „Moraalsetel võitudel ei ole tähendust.” Ehk ütles ta seda oma isiklikule maleteele ja saavutamata saavutuste peale mõeldes, konstateerides, et pelk ilu malemängus ei oma
tähendust, kui sellega ei kaasne võit, et
ainumasti võit kirjutatakse ametlikku
ajalukku ja üksnes võitjad kroonitakse
malekuningateks. Paul Keres oma elu
ja loominguga eitab kuulsa kolleegi
üleskirjutust.
Jõudmata kunagi ametliku MM-matšini ja maailmameistri tiitlini, jättis ta
meile ennekõike moraalselt mõjuva
eeskuju oma inimliku olemisega, oma
järjekindluse, tüdimatuse ja põhjalikkusega, oma kõrgemalseismisega intriigidest, väiklusest, oma puhtaksjäämisega
ühiskonna ülepolitiseerimise kümnendil, kui natsionaalsotsialismi ja bolševismi ideed mürgitasid Euroopat.
1938. aasta sügisel, kui nooruke Paul
Keres võitis AVRO-turniiri ning sai õiguse tiitlimatšiks Aleksander Alehhiniga, oli nappide majanduslike võimalustega Eesti Vabariigil oma diplomaatilised esindajad kõigest 11 riigis. Omamata välisministeeriumi volikirju või
diplomaatilist passi, sai Paul Keresest
ometi sisuliselt meie tuntuim ja respekteerituim välissaadik, meie lipp ja peaaegu et meie ikoon muule ilmale.
Paul Keres oli meie sõnum, meie
vaidlustamatu informatsioon, tõlkimist
mittevajav kinnitus ühe väikese rahvakillu olemasolust, vaimsest võimekusest ja kultuursuse ning kasvatuse
kõrgstandardist. Veel enamat kanda –
malekuninga rasket trooni – ei andnud
aeg ega olud.

Erudeeritud koostaja

Valter Heuer (1928–2007) sai samuti
noore mehena puudutatud male lahtilaskmatust võlust, nagu ka suure sõja
lõpusündmustest Eestimaal, pääsedes
poisikesena napilt võõrasse mundrisse
pistmisest. Elu ise sünteesis ja vormis
Valter Heuerist Paul Kerese eluloo parima üleskirjutaja. Malemängu meistritasemel mõistmine, keele- ja kirjutamisoskus tegid temast meie tunnustatuima
maleliteraadi, väärika tunnustusena
Eesti maletšempioni tiitel, Eesti Kirjanike Liidu liikmeskonda kuulumine.
Sajandihaiguse pikk kulgemine ja väsitamine ahistasid ja ahendasid Valter
Heueri viimase elukümnendi loovust,

Paul Keres.
mille tõttu dokumentaalse biograafia
„Meie Keres” teine osa jäi autori enda
nõudlikus redaktsioonis ilmumata, vaid
on nüüd jõudnud trükki üksikult ja eraldi ilmunud artiklite arvestavalt asjatundliku ja kõrgtasemel „kokkuliimimisena”.
Valter Heuer, elades ise malemängu 64
ruudust laiemas kultuurimõistmises ja
-tarbimises, erudiidina ajaloos, filosoofias ning ilukirjanduses, on sulandanud
laiemasse kultuurmaastikku, rahvuslikku ja rahvusülesesse konteksti ka Paul
Kerese elu ja eneseteostuse.
See raamat annab meile ammendava
ja tänuväärse võimaluse olla puudutatud ja rikastatud kahest nõnda tähenduslikust elust ja pühendumusest eestlaste kultuuriloos.

Meie Keres
Valter Heuer
650 lk
kõva köide

Mehed, kes märkisid
maha maailma ajaloo kursi
I
mpeeriumidel on kombeks tõusta ja
mõne aja pärast taas põrmuks variseda – järgides vääramatut kurssi,
mille märkis nende tarbeks maha iidne
arhetüüp: Rooma keisririik.
Rooma impeerium esindab üht
Euroopa ajaloo kõige olulisemat perioodi, mil loodud institutsioonid püsivad ühel või teisel kujul veel tänapäevalgi. Selle impeeriumi keskpunktis
seisid tseesarid. Teatud tingimustel võivad üksikisikud kui mitte määrata, siis
vähemalt mõjutada ajaloo kulgu – ja sellised tingimused Rooma impeeriumis
ka eksisteerisid, kirjutab kogumiku
„Kaksteist keisrit” koostaja Anthony A.
Barrett teose eessõnas.
Järgmise aasta algupoolel eesti keeles ilmuv „Kaksteist keisrit” jutustab
Rooma kõige mõjukamatest ja tähele-

panuväärsematest valitsejatest. Iga peatükk – Augustusest Justinianuseni –
kujutab üht tseesarit kõigi ta vooruste
ja vigadega. Kaksteist tunnustatud ajaloolasest autorit toovad esile iga imperaatori eripärad ja võimed, mille toel
nood Rooma tsivilisatsiooni kujundasid
ja ajaloos oma koha leidsid, pakkudes
eri allikate alusel põhjalikke ja vahest
ka harjumuspärasest vaatenurgast erinevaid portreesid.
Omal moel on kogumik hea täiendus
Suetoniuse klassikalisele teosele „Keisrite elulood”, kuna sellesse valitud imperaatorid ei kattu täies ulatuses Suetoniuse raamatus esindatud valitsejatega.
„Kaksteist keisrit” pöörab tähelepanu
Constantinusele, Diocletianusele, Hadrianusele, Justinianusele, Marcus
Aureliusele ja Septimius Severusele.

Kogumiku koostaja Anthony A.
Barrett on Vancouveri Briti Columbia
Ülikooli emeriitprofessor, kelle sulest
on ilmunud arvukalt Rooma ajalugu käsitlevaid raamatuid ja artikleid. Kaasautorite seas on nii Briti, USA, Kanada
kui ka Euroopa ülikoolide antiikajaloo
professoreid. Igaüks neist on vastava
perioodi ja keisri alal vaieldamatu asjatundja.

Kaksteist keisrit
koostanud
Anthony A. Barrett
tõlkinud
Kristjan Tedre
u 350 lk, kõva köide
ilmub uue aasta algul

FOTO RAAMATUST

ilmunud
Kokteil –
segujookide
kuningas
Urmas Otspere
284 lk
kõva köide
Juba tsivilisatsiooni alguspäevadest on inimesed kääritanud kõike, mis võimalik. Erinevate
alkohoolsete jookide lisandudes
tekkis vajadus neid kokku segada,
et ühelt poolt pehmendada nende
kibedat maitset, teisalt aga eemaldada tugev happeline mõju keelele.
Nimetus „kokteil” sündis 18.–19.
sajandil, kuulsus ja populaarsus
aga saabusid hiljem.
Käesolev raamat räägib segujookide klassi kõrgeimast tipust – klassikalistest kokteilidest. Raamatu eesmärk on avada uks kokteilimaailma
saladustesse, otsida ja leida endale
meelepäraseid maitseid ning kokteile
õigesti valmistada. Põhjalikult on lahti kirjutatud kõik see, mida on vaja
teada enne kokteili valmistamise juurde asumist – vajalikud töövahendid ja
lisandid, mõõtude tabelid, klaasitüübid, kokteilide garneerimine, äärised,
garneeringute tähendused ja võimalused, kokteili koostisosad jne.
Jagatakse näpunäiteid, kuidas teha
ideaalset kokteili: milline on õige
maht, temperatuur, segamismeetodid jne. Ja alles pärast põhjalikku eeltööd jõutakse klassikaliste kokteilideni, kus lisaks retseptidele on juttu
ka kokteilide taustast, nendega seotud legendidest, erinevatest kokteilivariantidest. Raamatut ilmestavad
arvukad värvifotod kokteilide valmistamiseks vajalikest vahenditest ja
valmiskokteilidest. Raamatu lõpetab
alkohoolsete jookide sõnastik ning
kokteilide register.
Raamatu autoril on seljataga 32
aastat koolitajatööd. Tema käe all on
oma oskused omandanud umbes
kolmsada kelnerit ja baaritöötajat.
Raamat on mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka professionaalidele,
samuti teenindajaid koolitavatele
õppeasutustele.

www.aripaev.ee
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Mõelda saab mõnu ja lõbuga
Istuge õunapuu alla
Ä
rge sisendage endale, et mõtlemine on midagi piinarikast ja
vaevanõudvat – nagu peavalu,
mida tuleks võimaluse korral vältida.
Mõtlemine on tore. Kui hakkate mõtlemist armastama, õpite seda hästi tegema.
Meil kõigil läheb vaja kolme liiki rakenduslikku mõtlemist: otsustamine,
probleemilahendus ja loov mõtlemine.
Otsuse langetamise tulemusel valime,
kuidas tegutseda. Probleemilahenduse
eesmärgiks on lahendus, vastus või järeldus. Loomingulise mõtlemise viljana
sünnivad aga uued ideed.
„Tõhusa mõtlemise strateegiad” pakub vajalikke teadmisi, et langetatud
otsused oleksid parimad, probleemid
lahendatud ning loovad ideed ja uuendused saaksid vabalt lennelda.
Üheks hädavajalikuks sammuks selle suunas peab autor John Adair mõtlemisprotsessi meisterlikkust. Te ei saa
garanteerida tulemusi – õnnel või juhusel on oma osa kõigis inimlikes toimingutes −, kuid võite olla kindel, et rakendate hästi läbiproovitud ja katsetatud
mõtlemisprotsesse eesmärgipäraselt.
Autor John Adair on avaldanud üle
neljakümne juhtimisraamatu, mis on
tõlgitud paljudesse keeltesse. Teda nimetatakse maailma üheks suuremaks
autoriteediks, kes on panustanud juhtimisteooria ja -praktika arendamisse.
2006. aastal andis Äripäev eesti keeles välja John Adairi populaarse
raamatu „Juht, mitte ülemus”.

Aita Nurga
toimetaja

Me teeme iga päev otsuseid, mis
vähem või rohkem, ja vahel lausa
saatuslikult, määravad meie tulevikku. Mõnikord on otsustamine nii
raske, et kergem tundub olevat see
edasi lükata. Ja see polegi alati vale!
Et õun pähe kukuks ja tekiks heurekaidee, tuleb kõigepealt istuda
õunapuu alla puhkama!
„Tõhusa mõtlemise strateegiad” õpetab nii asjade kainet
läbimõtlemist kui ka õunapuu
all istumist – oma alateadvuse
usaldamist ning uute ideede
otsimist loova mõtlemise
kaudu. See raamat tõestab, et
mõtlemisoskust saab arendada
ning uusi ideid saab teadlikult
tekitada, mis omakorda
kergendavad meie igapäevast
otsustamisvaeva.

ilmunud
Toimetulek
stressiga
Stephen Palmer
ja Cary Cooper
200 lk
pehme köide
Olete stressis? Viimasel ajal on teid hakanud sagedamini
kimbutama külmetus? Ei suuda keskenduda? Tunnete sageli ärevust?
Kui tuleb tuttav ette, siis on see
raamat just õige abimees. Erinevalt
enamikust stressi käsitlevatest
raamatutest selgitab see täpselt,
miks me käitume aeg-ajalt iseendale
stressi esilekutsuval moel ning teeme
oma elust hädaoru. Raamat lahkab
stressi olemust ja pakub välja pinge
vältimise ja maandamise mudeli.
Seejärel juhatavad autorid meid läbi
stressi maandamise tehnikate,
meetodite ja strateegiate, mille seast
saab valida endale sobiva. Peatükid
sisaldavad sisust arusaamist kergendavaid küsimustikke ning ülesandeid
tehnikate ja oskuste rakendamiseks.

Toimetulek
keeruliste
inimestega
Roy Lilley
168 lk
pehme köide
Kindlasti teevad keerulised inimesed teie elu raskeks,
tekitavad kohutavaid olukordi ja
täbaraid nõiaringe, millest te peate
ise välja rabelema. Mõistes inimesi
liikumapanevat jõudu – seda, mida

Tõhusa
mõtlemise
strateegiad
John Adair
tõlkinud
Triin Olvet
96 lk, pehme köide
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nad mõtlevad ja miks nad tegutsevad nii,
nagu nad parasjagu tegutsevad – on
võimalik vältida ebameeldivaid olukordi
ning tulla välja kõigist täbaratest nõiaringidest. Kui esineb arusaamatusi perekonnas, töökaaslastega või sõpradega,
mis mõtet on siis inimesi süüdistada?
Uurige põhjus välja ja likvideerige see.
Autor kirjeldab raskeid inimtüüpe
ja olukordi ning annab võtme nende
„lukust lahti keeramiseks”. Ta õpetab
selliseid inimesi märkamatult mõjutama
ja enda huvides tööle panema, ilma et
nad seda ise tajuksid.

Valmistun
tööintervjuuks
Tiina Saar
144 lk
pehme köide
Tööintervjuu on värbamise kõige kirgikütvam
etapp. Just tööintervjuu järel on tööotsijad enamasti kõige suuremas segaduses, neis valitsevad läbisegi ootus,
ärevus ja ka pettumus. Iga läbikukkumine toob palju küsimusi ja väga vähe vastuseid. Sageli ei tea tööotsijad intervjuudel osaledes, kui palju sõltub tegelikult
neist ja kui palju on ette ära otsustatud.
Selle raamatu eesmärk pole jagada ainuüksi laialdasemaid teadmisi tööintervjuudest, vaid ka õpetada neid stressivabalt ja naudinguga võtma ja neid koguni
võitma. Just nimelt. Töö otsimine on
omaette töö ja tööintervjuu edukas läbimine on edasiviiv töövõit, kinnitab autor
Tiina Saar.

www.atlex.ee
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ilmunud
Nädal täis laupäevi
Paul Maar
tõlkinud Käbi Stolovitš
144 lk, kõva köide
Paul Maar on üks tänapäeva Saksamaa armastatumaid lastekirjanikke.
Ta sündis Schweinfurtis 1937. aastal,
õppis kunstiajalugu ja maalimist, töötas
esialgu kunstiõpetajana. Paul Maar on
illustreerinud nii enda raamatuid kui ka
teiste autorite teoseid. Raamatus „Nädal
täis laupäevi“ alustab oma seiklusi
kärssninaga olend Laupa, kes on kartmatu, isegi häbematu ja ütleb alati kõik
välja, mida ta arvab. Laupa-lood on Saksamaal väga populaarsed ja leidnud tee
ka kinolinale. Selles raamatus satub
Laupa ühel laupäeval tagasihoidliku ja
häbeliku härra Taskuõlle juurde. Härra
Taskuõlu üritab alguses lärmakast külalisest lahti saada, kuid aja möödudes
saavad nad suurteks sõpradeks. Lõpuks
saab Härra Taskuõlu Laupa abiga üle
oma kohmetusest ja muutub enesekindlaks inimeseks.

Valged lagendikud
Heiki Krips
214 lk, kõva köide
Eestis on ilmunud üsna
vähe omamaist lastele
mõeldud fantaasiakirjandust, kuid Heiki Kripsi nimi on lastele
tuttav just nimelt fantaasiarikaste lugude poolest. „Valged lagendikud“ on järg
paari aasta eest ilmunud „Thule Päkapikule”, kus tavaline poiss Tommi sai
sõbraks erinevate olenditega ning astus
koos nendega vastu vaenulikele jõudu-

dele. Seiklused jätkuvad ka uues
raamatus: Tommi satub koos Pisi,
Jännise ja Päkapikuga ebatavalistesse paikadesse, nii peab ta haldjate
päästmiseks minema kõrbes asuvatele Valgetele lagendikele, kus on
põletav lumi. Igal pool peab ellu
jäämiseks olema leidlik ja vapper.
Kurjad jõud üritavad headust hävitada, kuid alati jääb lootus, et see ei
õnnestu. Tavalise poisi ebatavalised
seiklused eri maailmades hoiavad lugejat põnevil viimaste lehekülgedeni.

Kõne koostamise
õpik
Heiki Krips
176 lk, pehme köide
Heiki Krips on peale
lastele kirjutamise
Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppejõud, kelle teadustöö
on seotud õpetajate suhtlemisoskuste uurimisega. Heiki Krips õpetab
suhtlemispsühholoogiat ja retoorikat, ta on kirjutanud konfliktide lahendamise käsiraamatu. Uus kõne
koostamise õpik on kasulik kõikidele,
kes on huvitatud oma mõtete tõhusast edasiandmisest ja soovivad oma
kõnekoostamise oskusi lihvida. Raamatus käsitletakse põhjalikult kõne
koostamist etappide kaupa. Õpik sisaldab arvukalt näidiskõnesid, eraldi
käsitletakse temaatiliste kõnede
koostamist tähtpäevadeks ja olulisteks sündmusteks, samuti kõnede ette kandmist ja esinemishirmust üle
saamist. Õpik sisaldab ka lühiülevaadet kõnekunsti ajaloost.

Metafüüsika gurmaanidele
I
nglismaal elanud ja autoavariis surma saanud sakslase W. G. Sebaldi
(1944–2001) on aeg setitanud üheks
olulisemaks ja tõlgitumaks tänapäeva
autoriks. Sebaldilt on eesti keeles ilmunud „Väljarändajad” (2002) ja „Austerlitz“ (2009).
1995. aastal kirjutatud „Saturni rõngaste”, alapealkirjaga „Inglise palverännak”, vaba mõtiskelu esindab žanrit,
mida Sebald ise kutsus lihtsalt „proosaks”. Teksti hoiab koos reaalne jalgsirännak läbi Suffolki krahvkonna Inglismaa idarannikul, muljed nähtud paikadest ja kohatud inimestest.
Rohkem aga on raamat rännak ajas ja
ajaloos, mis matkajat saadab ja temas
pilte, seoseid esile kutsub. Ajaloost
tiine Albion viib meid mõlemasse maailmasõtta, Jeruusalemma templisse, viimase Hiina keisrinna Cixi luuludesse,
vikont Chauteaubriand’i armuloosse
Charlotte Ivesiga, sellesse, kuidas jõudis siidiuss Euroopasse ja mis ta siin
toime pani jne.
Esimene häälestaja on 17. sajandi
inglise metafüüsik Thomas Browne,
kelle kohta öeldu iseloomustab ka
Sebaldit ennast: kui tema proosa pöörised kannavad ta koos tema lastiga ikka
kõrgemale ja kõrgemale nagu soojad
õhuvood mõnd purilendurit, siis haarab
isegi tänapäeva lugejat levitatsiooni tunne. Mida suuremaks kasvab kaugus, seda selgemaks muutub pilk.
Sebaldi kirjanikukaraadi määrab kõigepealt tema kultiveeritud keel ja klassikaline nõtke lause. Ent tähtsam on harukordne võime seostada äärmiselt eri-

Winfried Georg Maximilian Sebald.
nevaid valdkondi vormis, mis näiliselt
välistab sellest sugestioonist iga juhuslikkuse, aga tegelikult on väga tundliku
artistlikkuse saavutus. Meeldesööbivust suurendavad tekstile lisatud fotod.
Lumm on selles, kuidas nii erinevad
pildid on salapäraste niitidega omavahel seotud, üksteist võimendavad ja lugejat ühele tundele häälestavad – nagu
ütleb juba Saturni sümbol, on selleks
sume melanhoolia. Browne’ile sobib
viidata siingi: Ja ometi ümbritseb iga
tunnetust läbitungimatu pimedus. Me
tajume vaid üksikuid tulesid teadmatuse
kuristikus, sügavatest varjudest vooga-

vas maailmaehitises. Me uurime asjade
korda, kuid ei mõista, mis temas sisaldub. See on üks tõeliselt hõrk metafüüsiline raamat – mitte ainult gurmaanidele, aga neile kindlasti!

Saturni rõngad
W. G. Sebald
tõlkinud Mati Sirkel
248 lk
pehme köide
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Nii palju
kalendreid!
on lõbus kogu aasta läbi „tähtpäevi”
oodata. Näiteks on 12. märts koerakarvapäev, 9. aprill nabatantsupäev,
19. aprillil kell 04.08 jõuab Eesti korraks
viie rikkama riigi hulka ja 28. oktoober
on hundiulupäev. Karlssoni sünnipäev
on sellele tegelasele sobivalt mitu korda
aastas...

KROONILINE KALENDER
Autor Urmas Nemvalts on joonistanud
„12 lolli nalja krooni mälestuseks”, nagu
ta ise ütleb. Kas Jakobsoni päris-habe
enam eurotsoonis kehtib ja kas tudengid
ka euro ajal Baeri pead vahuveiniga
pesevad – uuri kalendrist!

PLAKATITE KALENDER

VÄIKESTE MEESTE
KALENDER-VÄRVIVIHIK
Urmas Nemvaltsi vahvate piltidega
väikestele poistele mõeldud kalendervärvivihik, mis on aasta-aastalt aina
enam populaarsust võitnud. Kalendrilehe pöördel on joonis, mida noor huviline
saab värvida kas kunstniku pilti eeskujuks kasutades või täiesti omast peast.

Teist maailmasõda iseloomustab lisaks
rindevõitlusele ka aktiivne propagandasõda nii Saksa kui ka Nõukogude poolelt. Käesolevasse kalendrisse on koondatud valik Eestis trükitud propagandaplakateid, milles koos Saksamaaga
bolševismivastasesse võitlusse kutsutakse. Need hoiatavad ühtlasi võimalike
koleduste eest, mis juhtuksid siis, kui
Stalin Eesti vallutaks. Teades eesti rahva
hirmu enamlaste ees, lootsid Saksa okupatsioonivõimud propaganda kaasabil
võimalikult palju Eesti mehi vabatahtlikult oma armeesse astuma meelitada.

KULTUURIPEALINNA
KALENDER

NAVITROLLA KALENDER
Eesti maalikunstniku ja graafiku Navitrolla isikupäraste piltidega kalender.
Navitrolla tööde eeskujuks on peetud
madalmaade talupojakunsti, zen-budistlikku kunstikäsitlust ja tänapäevast koomiksikunsti. Tema töödele on iseloomulikud lihtsad olustikulised motiivid. Iga
Navitrolla töö on kui lühike, puändiga
lõppev lugu. Kalendris on 12 põnevat
pilti ning kalendaarium, mis on kujundatud koostöös autoriga.

Tallinn on 2011. aasta Euroopa kultuuripealinn. Soliidne suureformaadiline
kinkekarbis kalender on suurepärane
kingitus nii tallinlastele, eestimaalastele
kui ka meie külalistele. Kalendris on 12
kaunist Tallinna tutvustavat fotot, autoriteks Toomas Tuul ja Jaan Künnap. Kalendaarium on kujundatud tervikuga sobivas soliidses ja lakoonilises stiilis.
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MÜRAKARU KALENDER
Urmas Nemvaltsi „Mürakarude” koomiksikalender. Lisaks naljakatele piltidele
on selles kalendris autori humoorikate
täiendustega kalendaarium – selle järgi

Eesti sündmusterohke ajalugu sisaldab
endas ka hulga sõdu ja suuri lahinguid,
käesolevast kalendrist leiame neist vaid
osakese. Ajaloolane Mart Laar on valinud kalendrisse eelkõige eestlaste osavõtul toimunud kuulsusrikkaid lahinguid. Illustratsioonideks on maalid ja
fotod koos tegevuse lühikirjeldusega.
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Saksamaa meresõdu uuriv raamat

Ü

ldlevinud ettekujutus Hitleri
käitumisest Teise maailmasõja viimastel aastatel ütleb,
et peast põrunud füürer nõudis
põikpäiselt iga jalatäie maa kaitsmist kõikidel rinnetel ja käskis korraldada lootusetuid rünnakuid olematute diviisidega. Säärase laialt levinud seisukoha vastu põrkavad
kõik viited selle kohta, et Hitleril oli
mõistuspärane plaan sõja võitmiseks. Ajaloolane Howard D. Grier
tõestab veenvalt, et Hitleril oli aastail 1944–1945 oma strateegia initsiatiivi taashaaramiseks ja Läänemere piirkond mängis selles plaanis
võtmeosa.
Seda strateegiat uurides vastab
Grier vastuseta jäänud küsimustele
Kolmanda Reichi viimaste kuude
kohta ja esitab tõendeid strateegia
mõjust meresõjas toimunule. Samuti näitab ta suuradmiral Karl Dönitzi
rolli Hitleri suure strateegia kujunemisele. Dönitz kavatses uusi XXItüüpi allveelaevu kasutades Suurbritannia näljaga alistuma sundida
ning peatada USA vägede ja varustuse vedamise Euroopasse.
Ent uute allveelaevade katsetamiseks ja nende meeskondade väljaõpetamiseks vajasid natsid kontrolli

XXI-tüüpi allveelaevade abil kavatses admiral Dönitz sõja lõpus võita tagasi initsiatiivi lahingus Atlandi pärast. U-3008
oli üks kahest XXI-tüüpi allveelaevast,
mis sõja ajal lahinguretkele suundus.
FOTO RAAMATUST

Läänemere üle ja selle sadamaid. Allveesõja taasalustamiseks vajasid nad
ka Norrat, mis oli pärast Prantsusmaa
kaotamist 1944. aasta suvel ainus allesjäänud koht allveelavade baasidele.
See raamat analüüsib Saksamaa meresõja strateegiat 1944. ja 1945. aastal
ning selle mõju maismaalahingutele
Baltikumis. Esimesed kuus peatükki
kirjeldavad idarinde põhjasektoris toimunud lahingutegevust ja toovad tõendeid selle kohta, et Saksamaa sõjalaevastik nõudis Läänemere ranniku kaits-

mist allveelaevade väljaõppepiirkondade säilitamiseks.
Järgmises kolmes peatükis kirjeldatakse võimalikke põhjuseid, mis sundisid Hitlerit Läänemere rannikut kaitsma ja näidatakse, et neist kõige tõenäolisem oli Hitleri usk Dönitzi võimesse
muuta sõja käiku uute allveelaevade kasutamise abil. Viimane peatükk uurib
Dönitzi isiklikke ja ideoloogilisi sidemeid Hitleriga, admirali mõju üldise
strateegia kujundamisel ja põhjuseid,
miks Hitler valis oma järglaseks just
Dönitzi, aga mitte mõne kindrali või
natsipartei kõrge ametiisiku.
Grieri uuring Hitleri strateegilistest
motiividest ja neist põhjustest, mis sundisid füürerit sõja viimases järgus kaitsma Läänemere rannikusektorit, pakub
lugejatele oluliselt uut interpretatsiooni
toonaste sündmuste kohta.

Hitler, Dönitz
ja Läänemeri.
Kolmanda Riigi
viimane lootus
1944-1945
Howard D. Grier
252 lk, kõva köide

Märkmikud igale maitsele

MINE METSA
A5 formaadis kalender-märkmik,
mille vahelehtedelt leiab informatsiooni RMK puhkealade ja matkaradade kohta kõigis Eesti maakondades. Illustratsioonideks on imelised
loodusfotod.

JAHIMEESTE
TASKUKALENDER

KALAMEESTE
TASKUKALENDER

A6 formaadis käepärane kalendermärkmik, mille vahelehtedel kirjeldusi
Eesti põhiliste jahiulukite elust-olust
aastaringi ning meeleolukaid tõsielulugusid, jahikalender, ulukite loend ja
muud jahimehele huvitavat. Fotodel
jahiloomad, jahitarvikud ja jahikoerad.

A6 formaadis kalender-märkmik,
mille vahelehtedel palju asjalikku informatsiooni kalamehe jaoks: võtupäevad,
kalade alammõõdud, Eesti rekordkalad
ja püügikeeldude loend. Lisaks püüginippe ja teavet, kuidas kalad aasta erinevatel kuudel käituvad. Fotodel kalad ja
kalamehed ning Eesti maastikud.

TREENINGKALENDER
A5 formaadis nädalakalender, kus
tühjale kõrvallehele saab teha märkmeid treeningute, üldfüüsilise seisundi ja toitumise kohta. Märkmikus
on vahelehed professionaalsete
spordiarstide ja treenerite soovituste
ja õpetustega, vahelehe pöördel
on ruumi iga kuu treeningtulemuste
kokkuvõtteks. Illustratsioonideks
on inspireerivad fotod treenijatest ja
erinevate spordialade harrastajatest.

AASTARING AIAS
A5 formaadis nädalakalender, kus
tühjale kõrvallehele saab aiapidaja
märkida oma meelespea. Märkmiku
vahelehtedelt leiab auväärse aiandusteadlase Elsa Kuke õpetusi ja näpunäiteid, mida peaks aednik silmas pidama
igal kalendrikuul. Illustratsioonideks
on meeleolukad fotod aedadest ja
aiasaadustest.

EESTI AEG
A5 ja A6 formaadis kalender-märkmikud,
milles on lisaks tavasisule põhiliselt
erakogudest pärinevad fotod Eesti
elust-olust 20. sajandi algupoolelt.
Neid suurepäraseid olustikupilte ei
ole varem trükis avaldatud.

