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Uus ajalooraamat 
Montefiorelt
Tuntud briti ajaloolase Simon Sebag 
Montefiore sulest, kellelt on varem  
ilmunud muuhulgas „Potjomkin” ja 
„Stalin. Punase tsaari õukond”, on  
ilmunud uus raamat „Jeruusalemm. 
Biograafia”. Kuidas sai sellest väike-
sest, suurkeskustest eemal asuvast 
linnast Püha linn, maailma keskpunkt 
ja tänase Lähis-Ida rahuprotsessi võti? 
Oma haaravas jutustuses näitab Si-
mon Sebag Montefiore seda alaliselt 
muutuvat linna tema paljudes inkar-
natsioonides, esitades iga ajastut ja 
iseloomu ääretult elutruult.

„Saame tuttavaks!” 
vallutab maailma
Eesti ja eesti keel on hakanud maa- 
ilmas üha enam kuulsust koguma.  
Aina rohkem on neid, kes õpivad meie 
keelt iseseisvalt. Eesti keele õppe-
komplekt algajale „Saame tuttavaks!” 
on nüüdseks jõudnud enam kui 50  
riiki, jagades Eesti kultuuri saadikuna 
peale keeleteadmiste rohkesti teavet 
ka meie ajaloo, kultuuri ja inimeste 
kohta.  „Saame tuttavaks!” ületas  
50. riigi piiri, kui lisaks inglise, soome 
ja vene keeles ilmunud raamatutele  
tuli äsja välja ka saksakeelne – „Saa-
me tuttavaks! Estnisch für Anfänger”.  
Autor Silva Tomingas peab väga oluli-
seks, et õppekomplekt on jõudnud nii 
Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, 
Aasia, Aafrika kui ka  Austraalia  
õppijateni.

Kalender-märkmik 
aiapidajatele
Juba kolmandat aastat järjest ilmub 
Varrakult aasta lõpus oodatud kalen-
der-märkmik aiapidajatele – „Aasta 
aias. Märkmik-kalender 2011”. Kasu-
tajasõbralikus spiraalköites märkmi-
kus on kirjas kõik pühad, tähtpäevad, 
lipupäevad, Päikese tõus ja loojang. 
Eraldi on märgitud vilja-, juure-, õie-  
ja lehepäevad ning istutusperiood. 
Kalendaariumi alguses on tutvustus 
Kuu faaside ja sodiaagimärkide kasu-
tamisest aianduses. 

FSB saladused
Detsembri keskel ilmub kirjastuselt 
Tänapäev Andrei Soldatovi ja Irina 
Borogani raamat „Uus aadel”, mis 
räägib vene julgeolekuteenistustest 
kaasajal. FSB eelarve pole avalikult 
teada ning saladus on ka selle ohvit-
seride koguarv, kuid isegi tagasihoid-
like hinnangute kohaselt ulatub FSB 
isikkooseis 200 000 töötajani. Autorid 
on hinnatud asjatundjad, endised  
Novaja Gazeta ajakirjanikud ning  
portaali www.agentura.ru loojad.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2011

Jürgen Rooste 
korraldaja

Tallinna Keskraamatukogus ja 
Eesti Rahvusraamatukogus toi-
mub 8.–9. detsembrini Paabeli 

raamatukogu konverents, mis tänavu 
pühendet teemale „Raamat kui kirjandu-
se kirst: kaanest kaaneni ja sealt edasi”.

Paabelikala aitas Douglas Adamsi te-
gelastel universumiavarustes eri keeli 
mõista. Meie siin tillukesel maanukal 
kõneleme ometigi üht ja sama keelt, 
aga ei kipu alati üksteisest aru saama. 
Nõnda siis on teinekord vaja kokku tul-
la ning oma mõtteid „tõlkida”, kui mitte 
lõpuni mõista, siis vähemasti teise po-
sitsiooni aduda, näha, kas või taluda.

Tänavune Paabel on kutsutud aruta-
ma raamatu kui sellise üle, sest nagu 
selgub, pole raamatumaailm üldsegi nii 
lihtne: kirjanikud tunnevad end Eestis 
ebakindlalt, kirjastajad peavad äraela-
miseks kogu aeg kalkuleerima ja kaalu-
ma, raamatukogud virelevad väikse 
komplekteerimisrahaga, digikirjastu-
sed üritavad kanda kinnitada ja võitle-
vad eelarvamustega, kriitikute jõud ei 
käi kogu raamatutulvast üle ... mis siis 
veel vaesest lugejast rääkida, teda varit-
sevad ju võsasügavikust vaid vereva-
silmsed cartlandid-kuradikesed.

Jutt raamatu ümber on muidugi es-
malt jutt kirjandusest, aga mitte ainult. 
See on jutt ühiskonna väärtustest ja meie 
tuleviku elamise-olemise vormidest, 
uuest identiteedist. Selles mõttes puudu-
tab kirjandus ikka veel meid kõiki.

PaaBeli raaMatUKogU 
PäevaKava
8. –9. detSeMBer 
Tallinna Keskraamatukogus ja Eesti  
Rahvusraamatukogus
Raamat kui kirjanduse kirst: kaanest 
kaaneni ja sealt edasi

8. detSeMBer
Tallinna Keskraamatukogu rõdusaalis
17.00
Kes kardab Dante Alighierit?  
Vestlusring raamatukogude elust ja olust 
Osalevad Tallinna Keskraamatukogu di-
rektor Kaie Holm, Tartu Oskar Lutsu nime-
lise Linnaraamatukogu direktor Asko 
Tamme, kultuuriministeeriumi kirjandus-
nõunik Asta Trummel, kultuuriministee-
riumi raamatukogunõunik Meeli Veskus, 
kirjastaja ja tõlkija Krista Kaer ning luule-
taja Jürgen Rooste. Vestlust juhib kirjanik 
Jan Kaus.

Kui aasta tagasi ilmus 
Merit Raju sulest „Hin-
gele pai”, saatis seda 
suur menu. Nüüd on iga-
päevaelus joogatreeneri ja  
väikeettevõtjana tegutsev  
Raju pannud kokku veel ühe  
elustiiliraamatu „Leia oma tee”. 
Teos räägib eeskätt sellest,  
kuidas tuua oma ellu positiivne 
muutus – kuidas teha seda  
võimalikult ruttu ja võimalikult 
valutult. 
vt lk 5
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uudiseduudised Seitsmes Paabeli 
raamatukogu 

Oma tee  
otsingul 

Kauneimate  
raamatute konkurss
Alates 8. detsembrist kuni 6. jaanua-
rini on võimalik esitada raamatuid
võistlusele „25 kauneimat Eesti raa-
matut 2011” ja „5 kauneimat Eesti
lasteraamatut 2011”. Võistlusele esi-
tatav raamat tuleb tuua koos ankee-
diga Eesti Rahvusraamatukogu info-
letti. Täpsem info (reglement, ankeet
ja raamatukogu lahtiolekuajad) leia-
te Eesti Rahvusraamatukogu kodu- 
lehelt www.rahvusraamatukogu.ee.
Konkursi tulemused tehakse teata-
vaks 1. veebruaril 2012.

raamat  
Sulev luigest
Detsembris on kirjastuselt Tänapäev 
ilmumas Rait Avestiku koostatud raa-
mat näitleja Sulev Luigest. Kuigi juttu 
tuleb ka eraelust, keskendutakse 
biograafias Luige elu loomingulisele 
poolele, filmi- ja telerollidele, tööle 
Noorsooteatris ja Draamateatris. 
Raamat sisaldab haruldast pildi- 
materjali arhiividest ja erakogudest.

Patarei vangla  
ajaloopildis 
Kirjastus Koolibri on välja andnud  
Juhan Maiste ja David Vseviovi  
raamatu „Patarei merekindlus ja 
vangla”, mille on kujundanud Peeter  
Laurits. Raamat vaatleb Patareid kui 
kindlust, kasarmut ja vanglat, andes 
suurepärase ülevaate sellest klassit-
sismi silmapaistvaimast arhitektuuri-
näitest Läänemere militaarehitiste 
reas.

Ka väike abi aitab 
heameelt teha
Mitmed Eesti Kirjastuse Liidu liikmed 
annetasid oktoobrikuus SA Tartu Üli-
kooli Kliinikumi Lastefondi eestvõttel 
kliinikumi lasteraamatukogule kokku 
rohkem kui sada raamatut. Nüüd leia-
vad väikesed patsiendid (ja ka nende 
emad!) raamatukogu riiulitelt palju  
uusi raamatuid, maakaarte ja atlaseid.

Suur tänu raamatuid annetanud 
kirjastustele!

Eesti Kirjastuste Liit soovib kõikidele 
kirjastajatele ja raamatusõpradele 
head aastalõppu ja kaunist uut aastat!

9. detSeMBer
Eesti Rahvusraamatukogu väikses  
konverentsisaalis
11.00–12.40
Sissejuhatus: kas ja kus muutub  
kvantiteet kvaliteediks?
Jürgen Rooste, luuletaja
Raamat kui teadvuse piir 
Valdur Mikita  
Eesti kirjandus – kas puu või keerusai?
Kätlin Kaldmaa, kirjanik
Raamat ja erootika
Leonhard Lapin, professor 
13:00–14.15
(:)luule kirjastamise võlud – hirm,  
äng ja lõputu alandus
(:)kivisildnik, kirjanik ja kirjastaja
Rütmis sündinud (räpist raamatuni)
Superbandiit Tommyboy
Noorkirjanduse võlu ja valu
Birk Rohelend, noorkirjanik
14.45–16.15
Teksti avaldamise ja müümise vormid
Toomas Väljataga, kirjastaja
„Kirstu” virtualiseerumine
Mihkel Nummert, e-kirjastus Digira

Kirjastaja muutuvas maailmas
Krista Kaer, toimetaja
Kas kujundus loeb?  
Lugenud kujundaja kujundab lugejat.
Asko Künnap, kujundaja, kirjastaja,  
kirjanik 
16.30–17.45
Punamütsike ja Kirillov ehk mida  
raamat inimesega teeb
Mihkel Kunnus, kriitik
Kuidas ratsutada tiigri seljas?  
Paar nägemust seoses raamatutega
Paavo Matsin, Gustav Meyrinki  
Seltsi esimees
Eksemplar kui kordumatus
Jaak Urmet, kirjanik 
18–18.45
Luulekava rahvusraamatukogu  
kohvikus: Paabelikala
Kaur Riismaa, Rahel Otsa, Siim Aimla, 
Mingo – Rajandi, Jürgen Rooste

Korraldajad: Eesti Kirjanike Liit,  
Eesti Rahvusraamatukogu,  
Tallinna Keskraamatukogu.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital,  
Eesti Kirjastuste Liit.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse aastalõpu tänupeol 4. detsembril anti üle keskuse Aasta 
Rosina auhind eelnenud aasta kõige omanäolisemale lasteraamatule. Kõigist keskuse 
töötajatest koosnev žürii valis selleks kirjanik Aidi Valliku ja kunstnik Piret Mildebergi 
(pildil) koostöös valminud pildiraamatu „Mannikese lugu” (kirjastus Lugu-Loo, 2010)

foto Anu KehmAn
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Krista Kaer

Gregory David Roberts sündis 
1952. aastal Austraalias, 
Melbourne’is. Teda on iseloo-

mustatud kui romaanikirjanikku, pan-
garöövlit, heategevusettevõtete organi-
seerijat ja stsenaristi. Tegutsemisala-
dest võiks lisada veel meditsiinilise hä-
daabi, võltsimise, relvakaubanduse ja 
väiksema ulatusega kuriteod Mumbais 
kohaliku maffia teenistuses.  

Võib öelda, et filosoofiat ja kirjandust 
õppiva ning samal ajal töötava Robertsi 
elu seikluslikum pool algas siis, kui ta 
abielu purunes, ta kaotas tütre hool-
dusõiguse ja asus tarvitama heroiini, 
mille juurde juhatas ta üks sotsiaaltöö-
tajast sõber. Heroiin ei ole aga odav 
ning peagi muretses ta raha mängurel-
vaga ähvardades läbi viidud röövide 
abil. Et ta kandis vestiga ülikonda ja lip-
su ning pöördus röövitavate poole vii-
sakalt, siis teenis ta ära hüüdnime Här-
rasmehest Bandiit. 1978. aastal ta taba-
ti ning talle määrati kümneaastane 
vanglakaristus. Vanglas asus Roberts 
õpetama kirjaoskamatuid kaasvange 
ning otsustas vanglasoleku aega maksi-
maalselt ära kasutada. Kui talle aga 
määrati mingi korrarikkumise pärast  
veel rangem režiim, mille juurde kuu-
lus ka peks, siis hakkas ta vanglahaig-
las toibudes põgenemist kavandama 
ning lõpuks, 1980. aasta suvel ta tõesti 
põgeneski päise päeva ajal vanglast. 
Roberts kuulutati tagaotsitavaks, kuid 
tal õnnestus maalt lahkuda. 

Filosoofist võltsija  
ja salakaubavedaja
Romaan „Shantaram”, mis põhineb 
Robertsi enda elul, algab sellega, kui-

das Lindsay nimeline minategelane 
Mumbaisse jõuab. Roberts ise on öel-
nud, et „Shantaram” on romaan, mitte 
autobiograafia, kuigi kõik olulised 
sündmused on ka tegelikult toimunud 
ning vaid mõned kõrvalisemad seigad 
on jutustuse huvides välja mõeldud. 
Raamatu minajutustaja, „revolutsio-
näär, kes kaotas oma ideaalid heroii-
nis, filosoof, kes kaotas oma aususe 
kuritegevuses ja luuletaja, kes kaotas 
oma hinge vanglas”, ei kavatse algselt 
Mumbaisse kuigi kauaks jääda. Ta tut-
vub aga kohe alguses taksojuht Praba-
keriga ja nõustub võtma ta enda teeju-
hiks. Nad käivad koos Prabakeri ko-
dukülas, kus Prabakeri ema annab 
Lindsayle uue nime – Shantaram, Ju-
mala Rahu Mees. Prabaker ise nime-
tab teda Linbabaks. 

Kui nad mõlemad ühel ööl paljaks 
röövitakse, asub Lin elama Mumbai 
slummi, kus ta seab sisse hädapärase 
kliiniku ning õpib ära hindi ja marathi 
keele. Ta elab üle koolerapuhangu, li-
saks veel mitmed seiklused ning sõbru-
neb kohaliku maffiapealiku Khaderiga, 
kes on talle mõnes mõttes isa eest. Ei 
puudu ka armulugu – tema armastatu 
on salapärane šveitslanna, kelle vastu 
ta tunneb tõelist kirge. 

Linbaba elu teeb aga peagi uue järsu 
käänaku, kui ta vahistatakse ilma mingi 
seletuseta ning pannakse kurikuulsas-
se Arthuri tänava vanglasse, kus teda 
piinatakse. Hilisemates intervjuudes 
on Roberts öelnud, et seal ellujäämine 
oli tõeline ime. Mõne kuu pärast ostab 
Khader ta vabaks ning pärast seda te-
gutseb Linbaba dokumentide võltsija-
na, salakaubavedajana, Bollywoodi 
agendina ning relvade toimetajana 
Afganistani. 

Peotäis põrmu
Andrei Ivanov
tõlkinud Ilona Martson
288 lk
kõva köide
Romaani tegevus saab al-
guse talvel 2003 ja lõpeb 
aprillis 2007, pronksiöö 
paiku. Minajutustaja, 30ndates mees,  
on seitse aastat veetnud Skandinaavias 
ning pöördub tagasi oma sünnimaale. 
Pöördub tagasi selleks, et veenduda –  
tema lapsepõlvelinna ei ole enam ning 
Eesti on üle võtmas Skandinaavia hea-
oluühiskonna hoiakuid, kus näilise tole-
rantsuse maski all õilmitseb sallimatus ja 
võõraviha. Tänases kirjandusmaailmas 
peetakse Andrei Ivanovi mitte üksnes 
eesti-vene kirjanduse, vaid ka maailma-
kultuuri osaks. Romaani „Hanumani tee-
kond Lollandisse” eest anti autorile Eesti 
Kultuurkapitali preemia, romaan jõudis 
2010. aastal ka Vene Bookeri lõppnime-
kirja.

inglid minu  
juustes
Lorna Byrne
tõlkinud Tiina Voolaid
312 lk 
kõva köide
Müstiline ja tavapäratu 
autobiograafia naiselt, kelle meelelise ta-
ju võimed ületavad inimlikud piirid. Iir-
lanna Lorna Byrne’il on võime näha ing-
leid, surnud inimeste hingi ja aimata ette 
traagilisi sündmusi. Lorna juures ei käi 
abi ja lohutust otsimas mitte üksnes hai-
ged ja vaevatud, vaid ka teoloogid ja usu-
juhid, et saada hingeabi ja vaimset juha-
tust. Autori seni ilmunud teoseid on aval-
datud paljudes keeltes ja sageli on need 
raamatumüügi edetabelite esikümnes. 

tiibadeta lind
Catherine Cookson
tõlkinud Tiiu Loog
336 lk 
kõva köide
Noor Agnes Conway, 
kes on surutud oma 
karmi isa maiustuste-
poe leti taha, igatseb meeleheitlikult 
teistsugust elu ja ühel päeval naeratab-
ki õnn tütarlapsele, kui ta armub jõu-
kasse maaomanikku. Agnesel tuleb iga 
hinna eest varjata oma suhet isa eest, 
aga peagi avastab ta, et pole ainuke, 
kes peab tõde varjama. Kui ta noorem 
õde jääb lapseootele ja süüdlaseks on 
kohalik halva kuulsusega noormees, 
imbuvad sünged saladused välja ka isa 
minevikust... 

See on vastupandamatult köitev lugu, 
milles vanad vaenlased, haigus ja sõda 
panevad proovile sügava armastuse,  
mis piire ei tunnista.

Ilmunud

Jumala rahu mees 
Mumbai tänavatel

Gregory David Roberts.         foto VirginiA fArneti/LApresse/scAnpix

armastuse öö
koostanud Vallo Kepp 
360 lk, kõva köide
Eesti luule öökangas 
on päris pikk, Linnu-
teena kaarduv üle öö-
taeva. Pööriööde – 
jaaniöö ja jõuluöö – 
aegu üllatavalt kirgas. 
Sõnajalaõis ja avali ürgsed meeled.  
Lumi ja Jumala arm. Eha ja Koidu käed 
ning huuled puutuvad jaaniööl hetkeks 
kokku. Valged ööd täis ööbikute laksuta-
mist. Lühikesse suveöösse mahub  
kõik – teineteise ülesleidmine või ära-
kaotamine ning õitsiliste ürgne tulekum-
mardamine. Jaanid leiavad öös armsama 
juustes helendavaid jaanitule virveid. 

Jõululaulud ja iidne lumine vaikus  

elevant haihtub
Haruki Murakami
tõlkinud  
Margis Talijärv
304 lk 
kõva köide
Haruki Murakami no-
vellikogu „Elevant 
haihtub” koondab novelle aastatest 
1983–1990. Nagu Murakamile ise-
loomulik, leiavad ka seekordsed no-
vellid enamjaolt aset tänapäevases 
suurlinnas, kus tegelastel – kontori-
töötajatel, klienditeenindajatel, kodu-
perenaistel – tuleb seista silmitsi  
üksinduse, sassis inimsuhete, pette-
kujutelmade ja sooviga hallist argi-
päevast välja rabeleda. Igaüks neist 
otsib väljapääsu omal ettearvamatul 
ja kohati absurdsel moel: kes üritab 
hulkuma läinud kassi üles leida, kes 
oma mineviku mälestustes korda 
luua; mõni saadab võhivõõrale intiim-
se sisuga teate, mõni teine jälle ot-
sustab südaööl pagariäri röövida. 

Kus sa oled,  
päkapikk?
Milvi Panga
illustratsioonid  
Viive Noor
40 lk, kõva köide
Sellesse võluvasse raamatusse on ko-
gutud Milvi Panga viimastel aastatel 
kirjutatud luuletused talvest ja lu-
mest, pühadeootusest ja jõuluajast, 
sekka killukesi kelgumäelt ja uisura-
dadelt – kõik sobilikud ettekandmi-
seks jõuluvanale või omaette mõnu-
saks lugemiseks. Ka piltidega pole 
kokku hoitud: Viive Noor on valmis 
joonistanud läbinisti värvilise ja rõõm-
sa raamatu täis tegusaid lapsi ja loo-
mi, kaisukarusid ja päkapikke.
 
tõus ja mõõn  
viib kaasa
Agatha Christie
tõlkinud  
Endel-Eduard Pillau
256 lk 
pehme köide
Hercule Poirot külastab unist 
Warmsley Vale’i külakest, et uurida 
Gordon Cloade’i minevikku. Viima-
ne oli olnud abielus ilusa noore  
lese, endise proua Underhayga,  
kes on nüüd Cloade’ide varanduse  
ainuomanik. Kadunu sugulase  
sõnul teatasid „vaimud” talle,  
et lese esimene abikaasa on  
tegelikult endiselt elavate kirjas... 

See on raamat inimlikest nõrkus-
test – vihkamisest ja ebaaususest,  
armukadedusest ja pettusest ning 
Hercule Poirot’ hiilgavast detektiivi-
tööst, mis sügava psühholoogilise 
analüüsi tulemusena viib inimliku  
lahenduseni.

Üks häbemata hea  
ja põnev lugu 
Robertsi enda elu on väga raske tema 
kangelase elukäigust lahus hoida. Kõi-
ge selle kirjapanekuks avanes tal võima-
lus siis, kui ta pärast oma sõbra ja guru 
surma Mumbaist lahkus, valepassiga 
mööda Euroopat ringi liikus ning lõpuks 
uuesti tabati ja tagasi Austraalia vanglas-
se saadeti. Seal pidi ta istuma ära veel 
seitse aastat. Esialgu asus ta uut põge-
nemist kavandama, kuid otsustas siis 
oma elu muuta ja vabanemisel kirjuta-
misele pühenduda. Võimude loal asus ta 
kirjutama juba vanglas, kuid kaks esi-
mest mustandit hävitati, kui raamatust 
oli valmis peaagu pool. Lõpuks õnnestus 
tal romaan siiski valmis kirjutada ning 
see osutus erakordselt populaarseks. 
Roberts ei ole kuritegeliku elu juurde 
tagasi pöördunud, ta on saanud ühen-
dust tütrega ning kavatseb kirjutada ka 
edaspidi. „Shantarami” põhjal oli plaanis 
teha ka film – võib-olla pole seda mõtet 
veel praegugi maha maetud, kuigi täp-
setest kuupäevadest ega võtete alusta-
misest pole veel juttu. Seniks aga võib 
lugeda raamatut, mille kohta ütlevad ka 
kõige karmimad kriitikud, et see on üks 
häbemata hea ja põnev lugu ning et Ro-
berts on sündinud jutuvestja. 

Shantaram
Gregory  
David Roberts
tõlkinud  
Riina Jesmin
I raamat 464 lk,  
pehme köide
II raamat 344 lk, pehme köide

kõrvuti Jumala tares ja taeva all. Öö ja 
igatsus armsama järele andsid eesti 
luules ammu arglikke kokkukõlasid. 

Esimene ööluuletuste kimp ilmus  
Auguste Kaarna „Eesti luuleilmas” 
1913. aastal. Öö ja armastuse tõstis 
kõrgele taevatähtede alla Marie  
Underi tähelend. Sõna armastus esi-
neb ligi pooleteisesaja luulekogu ja 
lauliku pealkirjas. Sõna öö kaunistab 
neljakümne luulekogu kaant. Nüüd 
siis eesti luule Armastuse öö.

Kogumikus on esindatud Lydia Koi-
dula, Betti Alveri, Marie Underi, Ernst 
Enno, Henrik Visnapuu, Heiti Talviku, 
Bernhard Kangro, Doris Kareva, Indrek 
Hirve, Jaan Kaplinski, Merca ja palju-
de teiste luule. Kokku üle saja tuntud 
ja vähemtuntud eesti luuletaja. 



läti ja leedu tüves balts, mis tähendab 
„valge” või „soo”. Esimest korda nime-
tas merd Mare Balticum’iks 11. sajandi 
saksa kroonik Bremeni Adam, kes võt-
tis aluseks ladina sõna balteus („vöö”), 
sest tollases ettekujutuses venis meri 
nagu vöö ida suunas. 

See tundub olevat Adami enda välja-
mõeldis, sest meresõitjad on nimeta-
nud seda Idamereks nii germaani keel-
tes (saksa Ostsee, rootsi Östersjön, taani 
Østersøen) kui ka isegi soome keeles 
(Itämeri), kus on küll tegemist laenuga 
rootsi keelest. Eestlased kutsusid seda 
päris loogiliselt Läänemereks, Läti ka-
lurid aga Suureks mereks (Lielā jūra), 
eristades seda nii Väikesest merest ehk 
Liivi lahest.

Mõiste „balti keeled”, mis tulenes 
Balti merest, võttis 1845. aastal kasutu-
sele Königsbergi ülikoolis töötav saksa 
keeleteadlane G. H. F. Nesselmann, kes 
uuris väljasurnud preisi keelt.  Nagu 
slaavi, germaani ja romaani keeled, 
kuuluvad ka balti keeled indoeuroopa 
keelte hulka. Lätlased ja leedulased kõ-
nelevad lähedalt seotud balti keeli, ees-
ti keel aga kuulub soome-ugri keelkon-
da ja sellele on lähim soome keel. 

Keeleteaduslikust seisukohast on nii-
siis läti ja leedu keel lähemal teistele 
Euroopa keeltele (näiteks inglise või 
prantsuse) kui oma naabrile eesti kee-
lele. Aga kui uurida kultuurimustreid, 
on pilt sootuks teine: pikka aega kest-
nud ühiselu tõttu saksa eliidi võimu all 
on lätlased ja eestlased väga sarnased. 
Enne 20. sajandit oli leedulastel roh-
kem ühist poolakatega kui lätlastega.

Fookuses on 20. sajand 
Mõiste „balti” sisu on aja jooksul muutu-
nud. 20. sajandi algul ei tähistanud see 
sugugi eestlasi, lätlasi ega leedulasi. 
Selle nime võttis 19. sajandi keskel tead-
likult enda tähistamiseks kasutusele 
Venemaa kolme kubermangu – Eesti-
maa, Liivimaa ja Kuramaa, mida ühes-
koos nimetati saksa keeles Ostseepro-
vinzen – valitsev saksa eliit. 1918. aastal 
läks baltisakslastel peaaegu korda 
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Kolme rahva saatus 
ühtede kaante vahel

ühendada kolm kubermangu Saksamaa 
keisrile alluvaks Balti hertsogiriigiks.

Mõiste „Balti riigid” tuli kasutusele 
alles pärast Esimest maailmasõda. Aga 
ka siis oli see laialivalguv, hõlmates mõ-
nigi kord ka teisi Tsaari-Venemaa kok-
kuvarisemisel tekkinud riike. Sageli kä-
sitleti Balti riigina Soomet, kuid Teise 
maailmasõja järel läksid Soome ja Balti 
riikide teed lahku ning Soomel õnnes-
tus tasapisi tagada enda nimetamine 
Põhjala riigiks. NSV Liitu kuuludes ka-
sutati Eesti, Läti ja Leedu kohta vene 
keeles sageli ühisnimetust Pribaltika. 

Ühised kogemused Nõukogude süs-
teemis ning tihe koostöö oma sõltuma-
tuse kindlustamisel tugevdasid ühist 
Balti identiteeti. Külma sõja lõpu järel 
hakkas kujunema laiem, kõiki Lääne-
mere-äärseid riike hõlmav piirkondlik 
identiteet (seda kuulutas ette Lääneme-
remaade Nõukogu asutamine 1992. 
aastal). Sellele aitas palju kaasa Euroo-
pa Liidu laienemine 2004. aastal, pärast 
mida kuulusid ELi kõik Läänemere-äär-
sed riigid, välja arvatud Venemaa.

Siinne raamat keskendub poliitilisele 
ajaloole ja eelkõige uuemale ajale. Olen 
üritanud piirata oma loomupärast kal-
duvust vaadelda sündmusi Eesti vaate-
nurgast ja proovinud pühendada ruumi 
võrdsel määral kõigile kolmele riigile. 
Suurim väljakutse oli kolme riigi paral-
leelse ajaloo asemel nende ühtse võrd-
leva ajaloo kirjutamine. Raamat on kir-
jutatud inglise stiilis, mitte saksapära-
selt rohkete nummerdatud alapeatük-
kidega, mis oleksid küll kirjutamist olu-
liselt lihtsustanud, ent samas lõhkunud 
teksti sujuvust ning kolme 
maa ühiskäsitluse sidusust. 

Andres Kasekamp 
Eessõnast raamatule  
„Balti riikide ajalugu”

Olles üle kümme aasta õpetanud 
Tartu Ülikoolis Balti riikide aja-
lugu nii eesti kui ka välistuden-

gitele, tajusin üha selgemalt vajadust 
Baltikumi ajaloo üldkäsitluse järele. 
Tegelikult teame oma lõunanaabritest 
üllatavalt vähe. Arvame, et tunneme 
nende ajalugu, kuna oleme jaganud 
ühist saatust 20. sajandil. Kui aga lähe-
malt vaadata, siis leiame palju erinevaid 
kogemusi. 

Näiteks Leedu aadlikud olid keskajal 
aktiivsed ajaloo subjektid, samas kui 
eestlaste ja lätlaste esivanemad olid 
vaid ajaloo nimetud objektid. Eesti kee-
les on hämmastavalt vähe raamatud Lä-
ti ja Leedu ajaloost. On ilmunud vaid 
üks Läti üldajalugu – Uldis Ģērmanise 
Läti rahva elurada (1995) ja seegi oli 
esmalt avaldatud juba 1959. aastal Root-
sis. Leedu üldajaloost pole eesti keeles 
siiani midagi ilmunud. Olen veendu-
nud, et võrdlev lähenemine aitab meil 
kokkuvõttes paremini mõista ka oma-
enda ajalugu.

Käesolev raamat pakub kokkusuru-
tud kujul ülevaadet sündmustest terri-
tooriumil, kus praegu asuvad Eesti, Lä-
ti ja Leedu, viimase jääaja lõpust täna-
päevani. Tegemist ei ole pelgalt kolme 
iseseisva riigi ajalooga kitsas tähendu-
ses (1918–1940, 1991–), nagu võiks ar-
vata pealkirja põhjal, samuti pole tege-
mist puhtalt eestlaste, lätlaste ja leedu-
laste ajalooga. Nagu raamatust selgub, 
ei olnud sugugi ette määratud, et nende 
kolme riigi kohta kasutatakse tänapäe-
val koondnimetust Balti riigid.

eestlastele läänemeri, 
lätlastele Suur meri
„Balti” ei ole mõiste, mida kasutasid 
algselt tänapäeval Balti ehk Lääneme-
reks nimetatava veekogu ääres elavad 
inimesed, kuigi sageli kinnitatakse, et 
selle sõna etümoloogiline taust peitub 

Andres Kasekamp raamatu „The History of Baltic States” esitlusel Tallinnas 2010. aasta sügisel.                 foto peeter LAngoVits, postimees

ilmunudilmunud
aasta aias.  
Märkmik- 
kalender 2012
koostanud Signe Siim
224 lk  
spiraalköide
Kasutajasõbralikus spiraalköites märk-
mik-kalender on üles ehitatud nädala 
kaupa, ära on toodud Päikese ja Kuu 
tõusud ning loojangud, pühad ja palju 
muud vajalikku. Eraldi on märgitud vil-
ja-, juure-, õie- ja lehepäevad ning istu-
tusperiood, tutvustatakse ka Kuu faa-
side ja sodiaagimärkide kasutamist 
aianduses. Lisaks leiate kalendrist hul-
ga põnevat lugemist. Anu Kaur kirjutab 
erilistest põõsastest kui aiaehetest. 
Juttu tuleb budleiast, jameesiast,  
õisküüvitsast, magnooliast ja mitmest 
teisest. Jaan Mettik kirjutab aga turd-
taimedest ehk sukulentidest kui vähe-
nõudlikest toataimedest. 

Jõulud kodus
Irina Tammis ja  
Pille Petersoo
208 lk, kõva köide
Aastaringis on üks eri-
line püha, mida suu-
rem osa meist väga ootab – jõulud. 
Me ehime oma kodud, valmistame 
erilisi roogasid, kutsume külalisi ja 
meisterdame sugulastele-sõpradele 
kingitusi. Muidugi võib alati saada 
hakkama ka suurema pingutuseta ja 
osta kõik poest, kuid vaevalt keegi 
söandab vastu vaielda tõsiasjale, et 
just isetehtud kinkidel ja toitudel on 
sees see õige hing. See kaunis raa-
mat ongi täis eestimaiseid käsitöö-
projekte ning häid jõuluretsepte. 
Suurepärane kingitus nii endale kui 
sõpradele, et muuta saabuvad jõulud 
veelgi erilisemaks.

Suur  
piimaraamat
Maire Suitsu
224 lk, kõva köide
Maire Suitsu uue raa-
matu põhjalikud ju-
hendid õpetavad tegema hapendatud 
piimasaadusi, kodujuustu, mitmel 
erineval moel kohupiima ja sõira, aga 
ka fetat, ricottat ja mascarponet ning 
veel palju muudki põnevat. Kõike  
pakutut saab teha üllatavalt lihtsalt ja 
ilma mingite eriliste abivahenditeta, 
kusjuures kõik õnnestub ühtviisi  
hästi nii talupiimast kui ka poepii-
mast. Lisaks on raamatus hulk retsep-
te piimasaadustest: supid ja pirukad, 
magustoidud ja jäätised, joogid ning 
kümned magusad ja soolased kast-
med. 

Samba, sake  
ja tšillikaun.  
Maid ja maitseid 
avastamas
Juta Raudnask
340 lk, kõva köide
Raamatu autor jättis töö, kodu ja  
sõbrad, võttis kaasa pere ning läks 
aastaks ajaks maailma rändama – 
ainsaks kindlaks plaaniks näha ilma, 
elada kohalikes peredes ja süüa pari-
maid kohalikke palasid, kaasas tubli 
annus avatust kõigele uuele. Selle 
raamatu kaante vahele mahuvadki 
meenutused öödest Rio de Janeiro 
slummis automaadivalangute saatel, 
džunglimatkad Austraalia vihmamet-
sades ja Malaisia metsikutel jõgedel, 
Tai pulm, elu moslemiperes, elamine 
Samoal seinteta majas ja palju muud. 
Lisaks kuhjaga maitsvaid retsepte, 
mille autor aasta jooksul peredest 
kaasa sai. 

eesti piirikaitse-
rügemendid ja 
politseipataljonid 
Narva rindel  
1944. aastal
koostanud  
Marek Nisuma
432 lk 
kõva köide
Narva rindel 1944. aasta veebruarist 
septembrini peetud lahingud on ol-
nud ajaloolaste huvi keskmes juba 
aastakümneid. Narva rindel peetud 
lahingute ajaloo üks vähem tuntud 
osi on eesti piirikaitserügementide ja 
politseipataljonide võitlused seal, 
millest Marek Nisuma koostatud raa-
mat räägibki. Üksuste ajalugude kõr-
val on raamatus ka rügemendi- ja pa-
taljoniülemate elulood, valik sõja-
kaarte ja hulk fotosid. 

Sõja ilu ja valu
Peter Englund
tõlkinud Ivar Rüütli
544 lk 
kõva köide
Esimene maailmasõda 
on paljude asjatundjate 
arvates kõige pöördelisem meie  
kontinenti tabanud ajaloosündmus. 
Rootsi kirjaniku ja ajaloolase Peter 
Englundi „Sõja ilu ja valu” tugineb 
sõjas osalenutest järele jäänud ma-
terjalil: kirjadel, päevikutel, me-
muaaridel. Igas lühipeatükis kirjelda-
takse, mida need konkreetsed inime-
sed alates 1914. aasta augustist 
kuni 1918. aasta novembrini mõtle-
sid või tegid. 

leningrad.  
Piiramisrõngas 
linna tragöödia 
1941–1944
Anna Reid
tõlkinud Tõnis Värnik
456 lk 
kõva köide  
Briti ajaloolase Anna Reidi raamat 
räägib inimkonna ajaloo kõige ohv-
riterohkemast linna blokaadist –  
Leningradi piiramisest. Kui kommu-
nistlik kord 20 aasta eest kokku 
varises, sai linn oma endise nime 
tagasi, aga iseäranis vanematele 
asukatele on see endiselt Leningrad 
ning seda eelkõige nende ligikaudu 
veerand miljoni tsiviilelaniku auks, 
kes peaaegu 900 päeva – 1941 kuni 
1944 – kestnud piiramise jooksul 
surnuks nälgisid. Leningradis suri 
umbes kolmkümmend viis korda 
rohkem inimesi kui sai surma 
Londoni pommitamiste ajal ja neli 
korda rohkem kui Nagasaki ning 
Hiroshima pommitamisel kokku. 

Jeruusalemm
Simon Sebag  
Montefiore
tõlkinud  
Aldo Randmaa
800 lk 
kõva köide
Jeruusalemm on universaalne linn, 
kahe rahva pealinn ja kolme usundi 
pühamu oma 3000 aasta pikkuse  
ajalooga, millesse mahuvad usk, ve-
resaunad, fanatism ja kooseksisteeri-
mine.Kuidas sai sellest väikesest, 
suurkeskustest eemal asuvast linnast 
Püha linn, „maailma keskpunkt“ ja 
tänase Lähis-Ida rahuprotsessi võti? 
Simon Sebag Montefiore avab oma 
ainulaadses kroonikas haaravalt pü-
haduse ja müstika, identiteedi ja im-
peeriumide olemust. 

Balti riikide  
ajalugu 
Andres Kasekamp
tõlkinud Marek Laane
320 lk, kõva köide

ilmumas

ilmumas
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tud muusikapublitsisti Jaak Ojakääru 
koostöös valminud põnev raamat, mis 
võimaldab pilguheite neile Uno Nais-
soo loomingu- ja eluradadele, mis seni 
laiema üldsuse eest varjule jäänud. 

Uno Naissoo kui andeka helilooja, 
mitmekülgse muusiku, džässifestivali-
de korraldaja, muusikaõppejõu, mitme-
te ansamblite organisaatori ja juhi elu-
töö ei vaja pikki igavaid akadeemilisi 
ülevaateid ega kommentaare. Tema 
eest kõneleb tema ja ta arvukate õpilas-
te looming, tema algatatud sündmuste 
jätkuvus ning populaarsus. Uno Nais-
soo säravat isiksust avav raamat väärib 
kahtlemata kohta iga kultuuri-
huvilise lugemislaual.

loomingulised plaanid tehtud? Kas on 
ehk oodata järge Lõvi Lõrri ja Jänes 
Jassi lugudele? Juubeliks avaldasite 
päris uue raamatu „Lõvi Lõrr ja Jänes 
Jass seiklevad jälle”. 

Kui oled 60 aastat järjest tööl olnud, 
siis on raske ette kujutada, et sa ühel 
hommikul ei pea enam tööle tõttama. 
Olen muigamisi öelnud, et hakkan 
nüüd õppima uude, senitundmatusse 
situatsiooni sisseelamist. Eks näis, kui-
das see mul õnnestub!

Mis Lõvi Lõrri ja Jänes Jassi lugudes-
se puutub, siis praegu on sellest vara 
rääkida, „Lõvi Lõrr ja Jänes Jass seikle-
vad jälle” ilmus alles mõni kuu tagasi. 
Ega lapsi või Lõvi Lõrri sõbraliku lõri-
naga ära tüüdata. Kuid edaspidi – kes 
teab!

Kas TEA Kirjastus võib ka edaspidi teie 
kui lastekirjanduse ja lastekirjanike 
hea sõbra nõuannetele loota? 

TEA Kirjastusega paistab mul töine 
suhe jätkuvat, sest mulle on usaldatud 
kahe huvitava mahuka kogumiku koos-

Usutlenud Helle Steinberg

TEA Kirjastus rõõmustab igal aas-
tal väikseid ja suuremaid lugejaid 
toredate lasteraamatutega. Seegi 

aasta pole erand: tänavu on TEA Kirjas-
tuselt ilmunud 48 uut lasteraamatut: 12 
raamatut sarjast „Lapse oma raamatuko-
gu”, 12 raamatut sarjast „TEA lasteraa-
matute varalaegas”, kaks kuldraamatut: 
„Maailma muinasjuttude kuldraamat” ja 
„Eesti jõulusalmide ja -juttude kuldraa-
mat”, 16 raamatut sarjast „Muinasjutu-
kas” ning kuus tõlkeraamatut. 

Tehtud tööst ja ka tulevikuplaanidest 
räägib TEA Kirjastuse laste- ja noorsoo-
kirjanduse osakonna hing Olivia Saar. 

Tänavu augustis möödus viis aastat 
sellest, kui asusite tööle TEA Kirjastus-
se ning kirjastus hakkas eri sarjadena 
välja andma eesti lastekirjanduse 
paremikku. Viimase viie aastaga on 
kirjastuselt ilmunud üle 190 eesti 
lasteraamatu. Mille üle on teil eriliselt 
hea meel?

Kindlasti märgiksin esimesena meie 
varasemate aegade ja praeguste laste-
kirjanike väärtloomingu – nii proosa 
kui luule valikkogude – avaldamist. 
Kõik need teosed on lugejateni jõud-
nud kaunite ning kaasaegsetena meie 
tuntud kunstnike värvirõõmsate illust-
ratsioonidega.

Teiseks mainiksin erineva temaatika-
ga kogumike väljaandmist. Olulisim 
nendest on kuldraamatute sari, mis al-
gas „Eesti lasteluule kuldraamatuga” ja 
lõppes „Eesti jõulusalmide ja -juttude 
kuldraamatuga”. 

Kolmandaks teevad rõõmu algupä-
randid. Mul on hea meel tõdeda, et mit-
med kirjanikud, kelle poole ma laste-
raamatu kirjutamise ettepanekuga 
pöördusin, võtsid sellest tuld ja nii sün-
disid uued huvitavad raamatud.

Selle eest tänan väga Paul-Eerik 
Rummot, Heljo Mändi, Aimée Beek-
manit, Viiu Härmi, Mercat, Kerttu 
Soansi, Jaan Rannapit ja teisi. Üldse tä-
nan kõiki kirjanikke ja kunstnikke, 
kellega mul viie ja poole aasta jooksul 
kujunesid ülimalt meeldivad loomin-
gulised suhted.

Selle aasta oktoobris tähistasite sünni-
päeva, mille esimene number on 8 ja 
teine 0. Juubeliks koostasite „Eesti 
jõulusalmide ja -juttude kuldraamatu”, 
mis on kuldraamatute sarja kaheksas, 
viimane raamat. Kust kuldraamatute 
mõte üldse alguse sai? 

Ajakirjade KirjastusTEA Kirjastus4
www.tea.ee
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Lasteraamatute hea aasta

Sari sai alguse 2008. aastal ning mõt-
te algatajaks oli TEA Kirjastuse juht 
Silva Tomingas. Et me lasteluule ko-
gumikuga alustame, see oli kohe sel-
ge. Samuti oli kindel, et „Eesti muinas-
juttude kuldraamat” ilmub järgmise-
na, kuid edaspidised plaanid kujune-
sid töö käigus ja mõnikord üsna tulis-
tes vaidlustes. 

Koostajad on kuldraamatutes and-
nud teemade kaupa ülevaate meie las-
tekirjanduse algusaastatest kuni tänase 
päevani. Kuldraamatutes, nagu ka va-
likkogudes on oluline süsteemsus ning 
terviklik käsitlus.

Milliseid kuldraamatuid eriti esile 
tõstaksite?

Väga raske oleks üht või teist kuldraa-
matut esile tõsta. Kui hinnata neid luge-
jate huvi ja arvukuse järgi, siis on need 
kõik leidnud väga head vastuvõttu ning 
tagasiside on olnud elav ja ergutav.

Olen kuulnud, et kavatsete järgmisest 
aastast töölt koju jääda. On teil juba 

TEA  
raamatute  
TOP 2011

1. TEA entsüklopeedia (6. ja 7. köide)
2. Aja lugu. Visuaalne maailma ja 

Eesti ajalugu aegade algusest ku-
ni keskajani. Autor Raul Vaiksoo

3. Eesti jõulusalmide ja -juttude  
kuldraamat

4. Suur Hiina meditsiini käsiraamat
5. Maailma muinasjuttude  

kuldraamat
6. Aleksei Turovski loomalood
7. Miljon miksi 2
8. Suur kodudoktori käsiraamat.  

1000 ravi 200 tervisemurele
9. Eesti rahvarõivas ja mood.  

Autor Piret Puppart
10. Parima vanaema käsiraamat
11. Tüdrukute puhkuseraamat
12. Eksperimentide maailm.  

Palju põnevaid katseid igale  
poisile ja tüdrukule

oksa Pollock.  
viimane lootus
sarja „Oksa Pollock”  
1. raamat
Anne Plichota ja  
Cendrine Wolf
tõlkinud Ott Ojamets
432 lk, pehme köide
„Oksa Pollock” on üle maailma popu-
laarsust kogunud noortesari, mida on 
hakatud kutsuma uueks „Harry Potte-
riks”. Praeguseks on raamatut tõlgi-
tud 25 keelde.  „Oksa Pollock” sukel-
dub fantaasiamaailma salapärastesse 
paikadesse ja viib lugeja eemale argi-
elust. Sarja peategelane on üleloomu-
like võimetega 13-aastane tüdruk Ok-
sa, kelle hobideks on karate ja rullui-
sutamine ning kellele meeldivad 
astronoomia, rokkmuusika ja video-
mängud.

tõnis Mägi. 
Müümata naer
Tõnis Mägi ja  
Berk Vaher
300 lk, kõva köide
„Müümata naeru” esmatrükk, mis va-
liti 2006. aasta 25 kauneima Eesti 
raamatu hulka, leidis lugejate ja kriiti-
kute sooja vastuvõtu ning kadus  
poelettidelt kiiresti. Teose värskes 
kordustrükis on kolmandiku jagu uut 
materjali – Tõnis Mägi mõtteid viima-
se viie aasta laululoomingust ja  
teatrirollidest, tänasest ühiskonnast 
ja muusikast, samuti oma perest ja 
uuest kodust, juurtest ja tuleviku- 
plaanidest.

ilmunud

Uno Naissoo. 
Põgene, vaba 
laps!
Jaak ja Valter Ojakäär
232 lk, kõva köide

eesti  
modernism.  
Peateid ja  
kõrvalradu
Mai Levin
200 lk, kõva köide

„Tuntud & tundmatu” intrigeerib jälle
Talvisele lugemislauale ja ka pal-

jude kingikotti jõuavad „Tuntud 
& tundmatu” sarja uued, meie 

kultuurile täiendavat valgust heitvad 
raamatud „Eesti modernism” ja 
„Uno Naissoo”.

See on ilus ja loogiline täiendus „Tun-
tud & tundmatu” sarjas seni ilmunud 
raamatutele Marie Underist ja Villu 
Tootsist, Raimond Valgrest ning Edu-
ard Viiraltist.

„Eesti modernism. Peateid ja kõr-
valradu”, kunstiteadlase Mai Levini suu-
re pühendumusega kirjutatud ning rik-
kalikult illustreeritud raamat avab põne-
vaid lehekülgi 1910.–1930. aastate uuen-
dustahtelisest eesti kunstist. Ta kirjeldab 

toonast elavat kunstielu ning toob lugeja-
ni kunstnikke ja teoseid, mis on aasta-
kümneid olnud teenimatult tundmatud. 
1990. aastatel elustunud kunstiturg on 
toonud päevavalgele teoseid, mis rikasta-
vad meie ettekujutust modernismi levi-
kust ja arengust Eestis.

Heade eelteadmistega kunstisõbrale 
pakub „Eesti modernism” nii avasta-
misrõõmu kui ka pilku avardavaid ülla-
tusi, kunstikaugemale lugejale aga ela-
vat ning sisukat pilti kunstnike püüd-
lustest ja kunsti arengu mitmekesisu-
sest sel perioodil.

„Uno Naissoo. Põgene, vaba 
laps!” on Eesti levimuusika grand old 
man’i Valter Ojakääru ja tema poja, tun-

tamine, lisaks ilmub järgmisel aastal 
üks minu uus raamat väikelastele.

Olete oma pika elutee jooksul saanud 
mitmeid auhindu. 18. novembril anti 
teile Toompea lossi valges saalis üle 
UNICEF Eesti (ÜRO Lastefondi esindus 
Eestis) Sinilinnu aastapreemia. Mida 
see preemia teile tähendab?

Äsjane UNICEFi aastapreemia, mis 
kannab imeilusat nimetust Sinilind, on 
väga eriline. Ma ei tea ühtegi teist auta-
su, millel oleks nii paljuütlev, nii tähen-
duslik, nii poeetiline nimetus. Kuid see 
on ka arusaadav, sest nimetus tuleneb 
Maurice Maeterlincki muinasjutust. Si-
nilind sümboliseerib unistust, igatsust, 
lootust ja ma usun, et me kõik oleme 
ühel või teisel viisil otsinud oma Sinilin-
du – millegi imelise ja tabamatu täitu-
mist. Kas või ainult unistustes.

Suur tänu intervjuu eest. Õnnitlen 
Sinilinnu aastapreemia puhul ning 
jääme ootama lisa Lõvi Lõrrile ja  
Jänes Jassile!

Praeguseks ilmunud seitsmes „TEA 
entsüklopeedia” köites on kokku ligi 
15 000 artiklit. Entsüklopeedia Inter-
neti-versiooni „TEA e-Entsüklopee-
dia” artiklid on raamatus ilmunutest 
pikemad ja külluslikumalt illustreeri-
tud. Ühtlasi on „TEA e-Entsüklopee-
dias” artikleid ka tunduvalt rohkem. 
Kui palju neid interneti-versioonis 
rohkem on?
1. Umbes 200
2. Umbes 1200
3. Umbes 2000
Õige vastuse leiate entsüklopeedia 
avalehelt aadressil www.ents.ee.
Vastused saatke TEA Kirjastusse  
meili teel (info@tea.ee) või postiga 
(Tammsaare 47, Tallinn 11316).

Õigesti vastanute vahel loositakse 
välja viieks aastaks kolm „TEA e-Ent-
süklopeedia” kasutajakohta. Võitjate 
nimed avaldatakse TEA Kirjastuse ko-
duleheküljel www.tea.ee.

Kas TEAte?

UNICEF Eesti 2011. aasta Sinilinnu aastapreemia laureaat  Olivia Saar koos UNICEF Eesti presidendi Elle  Kulli ja tegevjuhi   
Toomas Paluga.   
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ilmunud

Lõpp veredieedile!
siiski piiri pidada, sest mängu reeglid 
hõlmavad lausa nelja A4-lehekülge ja 
nende meeldejätmiseks ning kaartidel 
vahetegemiseks on vaja säilitada terane 
meel. Kui aadrilaskmise põhimõtted 
aga kord selged, läheb lahti tempokas 
võitlus ja võlunänniga kauplemine. 
Lõppmäng lossis tundus vähemalt esi-
mesel mängukorral veidi aneemiline – 
oodanuks uut, keerukamat taset –, 
kuid üllatab see-eest nelja erineva tule-
vikuväljavaatega.

Tõsist strateegiamängu „Vereimejate 
kantsist” oodata ei tasu, aga ülemeeliku-
te kaaslastega aitab see õhtu veelgi lus-
takamaks muuta küll. Kui võitlus vam-
piiridega ei eruta, võib ju vaenlastena et-
te kujutada kedagi maisemat, kas või 
mõne kohaliku omavalitsuse 
juhtpersooni ja tema jüngreid.

Jõulud
koostanud Anu Jõesaar
196 lk, kõva köide
Kaunis ja praktiline 
käsiraamat ajakirjade 
Kodukiri ning Pere ja 
Kodu autoritelt aitab kogu perel aasta 
lõpus jõuludele häälestuda. Raamat 
pakub tööjuhiste, jooniste ja mustri-
tega varustatud ideid kodu ja aia kau-
nistamiseks ning mitmesuguses teh-
nikas kuuseehete ja jõulukaartide 
valmistamiseks.

Silvi vrait.  
Saatus
Dagmar Reinolt,  
Silvi Vrait
220 lk, kõva köide
Oma elulooraamatus 
„Saatus” räägib laulja ja õpetaja Silvi 
Vrait avameelselt ja sügavuti oma sih-
tidest ja saavutustest, unistustest ja 
pettumustest, hoiakutest ja eelarva-
mustest, kõrghetkedest ja katsumus-
test. Seda nii läbi muusiku-, ema-  
kui ka armastava naise silmade. Raa-
matut iseloomustab ausus iseenda 
vastu ja positiivne eluhoiak. 

Köök. retseptid 
kodu südamest
Nigella Lawson
492 lk, kõva köide
Nigella Lawson on 
oma ebatäiuslikkuses 
täiuslik! Tema mahukas ja köitev 
„Köök” pole lihtsalt kokaraamat, see 
haarab jäägitult kaasa ja kujundab 
märkamatult iga kodukoka eluvaateid 
ja hoiakuid. Kokkamises ei ole mitte 
midagi ületamatut. Mitte millegi pä-
rast ei maksa põdeda. Usalda retsepti 
ja iseennast ning ole loominguline.

Kelmiküla köök.
lasteaialaste 
lemmiktoidud
160 lk, kõvad köide
Uskuge või mitte, aga 
lasteaiasöögid võivad 
tänapäeval olla täiesti söödavad. Veel 
enam – nad on väga head, kusjuures 
peale selle ka meeldivalt tervislikud, 
arvestades täpselt pisipõnnide vaja-
duste ja soovidega. Seepärast tasub 
igal lasteaialapse vanemal uurida, mi-
da tehakse Kelmiküla lasteaias. 

Minu 9 kuud.
raamat-märkmik 
lapseootel  
naisele
Kristiina Uriko
212 lk, kõva köide
Tunnustatud nõuanderaamatu uustrü-
kil on värskendatud sisu ja välimus. 
Raamatust saab tulevane ema kuude 
kaupa lugeda, kuidas kasvab ja are-
neb temas uus elu, kuidas valmistuda 
sünnituseks, mis toimub sünnituse 
ajal ja pärast seda. Raamatut saab 
ühtlasi kasutada beebipäevikuna.

Merit Raju liigutavalt kaunite loodusfotodega illustreeritud raamatus on palju elu-
jaatust.                 foto sVen tupits

Tiina Väljaste 

Lõke, kiikumine, maatööd, ravi-
teed, tants ja keerutamine, saun, 
seened-marjad, trummi- ja par-

mupilli põrin, allikal ja hiies käigud, 
käsitöö, vihtlemine, regilaul ja kandle-
keeltest meloodia väljavõlumine ning 
looduse tsüklites elamine… – see on 
„Eesti jooga”. 

Teravmeelne lahtiseletus meie met-
saveere-elule, kas pole? Merit Rajul on 
oskus seletada olemise keerulist ker-
gust lahti lihtsate, peaaegu naiivsete sõ-
nadega. Aga kuna sõnum on siiras, 
jõuab see pärale… ja mõnikord sutsti 
südamesse. 

Mõned raamatud  
saavad teejuhiks
Kui 2007. aastal ilmus Elizabeth Gilber-
ti „Söö, palveta, armasta”, sai see otse-
maid sadade eestlannade teejuhiks. 
Mõned hakkasid ennastunustavalt 
kokkama, teised suundusid palverän-
nakule, kolmandad alustasid joogatree-
ninguid, neljandad hakkasid keeli õppi-
ma – et mitte maha magada Õnn, tulgu 
see või kaugelt maalt. 

Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju su-
lest samalaadne kodumaine rajaleid-
mislugu „Hingele pai”, saatis sedagi üle 
ootuste suur menu. Hea oli elada kaasa 
autori eneseotsinguile, toimetada koos 
temaga taluaias, muretseda ja mõtiskle-
da, teha moonirulle ja tulla kõikehõl-
mavale järeldusele, et inimese õnn on 
ta oma kätes. 

Nii kodus kui välismaal ärikorralda-
mist õppinud Merit on üks neid „ärapöö-
ranuid”, kes teatud valgustuslikul elu-
hetkel mõistis, et kiirelt karjääri tehes 
põleb kiiresti läbi ja pigem teenida vä-
hem, kui tunda end õnnetuna. Aga as-
jad, mis teda õnnelikuks teevad, on joo-
ga, soojad inimsuhted, tervislik toitumi-
ne ja muidugi oma lugude jutustamine.

Kuna kirjutamine on kireks nagunii 
ja mõtteid, mida teistega jagada, aina 
koguneb, on igapäevaelus joogatreene-
ri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pan-
nud kokku veel ühe elustiiliraamatu 
„Leia oma tee”. Teos räägib eeskätt sel-
lest, kuidas tuua oma ellu positiivne 
muutus – kuidas teha seda võimalikult 
ruttu ja võimalikult valutult. 

Peaaegu praktiline abimees
Võrreldes hingele paitegemise õrna 
eepikaga on „Leia oma tee” peaaegu et 

Raju teab, mida räägib. Lagunenud 
Lõuna-Eesti talus arglike joogalaagrite-
ga alustanud seiklejast on saanud täna-
seks üks nõutumaid joogatreenereid, 
kes viimasel ajal on proovinud kätt ka 
netikaubanduses ning on selleski juba 
esimesed triibulised saanud. 

Sisaldab mitte vaid  
autori enda lugu
Peale oma lugude rääkimise laseb autor 
seekord kõlada teistelgi häältel. Loojan-
gukollases raamatus saavad sõna küm-
ned mehed ja (enamasti küll) naised, 
kes on nagu autorgi ühel eluhetkel „ära 
pööranud” ja oma senise elustiiliga – 
rohkem raha, et rohkem tarbida! – hü-
vasti jätnud. Lugeja kuuleb, kuidas üks 

leia oma tee
Merit Raju
284 lk
kõva köide 

Harmooniaõpik algajaile

Inge Mehide

Aasta pimedaima aja saabumine 
soosib valgustkartvaid ettevõt-
misi, mille hulka sobib hästi ka 

uus „eestlaste ajudest tehtud” laua-
mäng. See tundub juba pealevaatamisel 
kole mis kole, kuid sünged toonid ja jõ-
ledad tegelased on põhjendatud. Neljal 
surmapõlgurist rüütlil tuleb kottpime-
das metsas rinda pista vampiiride, liba-
huntide ja kooljatega, vallutada vere-
dieedil olijatelt tagasi kurjuse kantsiks 
muutunud loss ning teha lõpuks armu-
tu ots peale ülemvampiirile endale.

Täiesti mõistetav, kui moodsatest ar-
vutimängudest rikkumata täiskasva-
nud nii verise lauamängu kõrvale jul-
gust peavad juurde võtma. Soovitan 

praktiline raamat. Peale mediteerimis-
õpetuse andmise, sisehäälte kuulamise 
ja õhema elu propageerimise on autor 
võtnud seekord kätte ning pannud kirja 
kõigiti asjalikud nõuandeid neile, kes 
tahavad/julgevad vabakutseliseks ha-
kata või ettevõtlust alustada. Raamatus 
on näiteks peatükk „Mida peab teadma 
maksudest?”. Veel annab majandust 
õppinud kirjanik juhtnööre, kuidas 
koostada ärimudelit, kui on soov luua 
oma unistustefirma. Kuidas mõelda lä-
bi firma strateegi ja koostada majan-
duslik prognoos? Autor pajatab lahkelt 
oma tegematajätmistest ja äpardustest 
iseendale-töö-andja ohakasel teel – ikka 
selleks, et lugejad samade kändude ot-
sa ei komistaks. 

ilmumas
Juust. avasta. 
Maitse. Naudi.
Kadri Kroon
208 lk, kõva köide
Kirgliku juustuarmas-
taja paeluvad lood 
rohkem ja vähem tuntud juustusorti-
dest aitavad teil end nii Eestis kui ka 
reisidel juustuleti ees kindlamana tun-
da ning uusi maitseid avastada. Üht-
lasi saate targemaks juustu ajaloost ja 
valmistamisest. 40 originaalset ret-
septi. Lisaks leiate vihjeid juustu ja 
veini parimaks kokkusobitamiseks.

või teine neist ära väsis ja rõõmutuks 
muutus, kuidas saabus tähtis otsus ja 
mis on kannapöördest tänaseks saanud. 
Lisaks jagab autor näpuotsaga joogafilo-
soofiat ja juhtnööre tervislikuks toitumi-
seks, annab mõned käepärased hinga-
misõpetused ning nõksud, mil moel 
maandada stressi. Raamat on kujunda-
tud kaunis kulgemise rütmis, nii et hea 
on selle mõjuväljas olla. 

Kogu see kõne all olev kupatus mõ-
juks kindlasti eklektiliselt, kui kõiki 
tekstilõike algusest kuni viimseni välja 
ei saadaks siiras usk, et iga inimene 
väärib ilusat elu. Liitsõnast „elukutse” 
saab lugemise käigus sõnapaar „elu 
kutse”, mis õhutab leidma kõigi mõel-
davate tööde ja tegemiste hulgast see 
õige, mis kõige rohkem rahuldust pa-
kub. Tee seda, mis muudab su hinge 
õnnelikuks, soovitab autor. Kõlab naiiv-
selt? Hästi, aga ära siis kurda ja jätka sa-
mas vaimus…

Julgustav nipiraamat ka 
niisama lugemiseks
Läinud septembris Eesti Naisele antud 
intervjuus tõrjub Merit Raju katseid te-
da idealismis süüdistada: “Ma pean 
loomulikuks, et inimene saab teha se-
da, mis talle meeldib. Mõni aeg tagasi 
toimetasid mul kodus kaks maalripois-
si. Pintseldasid seinu ja kuulasid nii 
kõvasti räppi, et mul pidid kõrvad peast 
kukkuma. Hiljem selgus, et nad tööst 
vabal ajal kirjutavad ka ise räppmuusi-
kat. Maalritöö oli neile vahend raha 
teenimiseks ja mõneti trenni eest ka, 
mille kestel sai muusikat kuulata. Ini-
mestel, kes teevad seda, mis neile 
meeldib, säravad silmad hoopis roh-
kem kui neil, kes ohates tööle lähevad.” 

Oma toona veel teoksil olevat „Leia 
oma teed” defineeris autor kui julgusta-
vat-hoiatavat nipiraamatut, mis sobib 
ka niisama mõnusaks lugemiseks. 

Liigutavalt kaunite loodusfotodega il-
lustreeritud raamatus on nii palju elu-
jaatust, et soovitada saab seda sõbrale. 
Vaenlasele võib muidugi ka, aga klaus-
liga: enne tarvitamist kahelda, pärast 
tarvitamist välja naerda. 



Smaragdatlas
John Stephens
tõlkinud Ragne Kepler
432 lk 
pehme köide
Tegevust, nalja ja tund-
musi tulvil raamat on esimene etapp 
teekonnal, mis viib orbudekodus ela-
vad Kate’i, Michaeli ja Emma maale, 
kus neid ootavad kuldjuukseline krah-
vinna oma hingetute huukajate ar-
meega, verejanulised hundid, maa-
alused lahingud ja ootamatud liitla-
sed. Lapsed asuvad päästma oma 
perekonda, ja peavad lõpuks päästma 
maailma. 

Nad keeravad  
su untsu: kuidas 
perekonnaelus 
ellu jääda
Oliver James
tõlkinud Eve Rütel
405 lk, kõva köide
Kas sinu suhted kalduvad järgima üht 
ja sama destruktiivset mudelit? Kas 
tunned, et pereliikmete ootused van-
gistavad su lõksu? Kas su elus on kur-
navalt palju armukadedust või konku-
rentsi või varjutab seda eneseusaldu-
se puudumine? Selles murrangulises 
raamatus näitab kliiniline psühho-
loog Oliver James, et see, kuidas 
meie eest kuuel esimesel eluaastal 
hoolitseti, avaldab tohutut mõju sel-
lele, kes me oleme ja kuidas käitume. 

ripley's usu või 
ära usu! vaata, 
kui julged! 
tõlkinud Mall Pöial  
ja Marju Õunpuu
256 lk, värvitrükk
See Ripley „Usu või ära usu!” sarja 
uus raamat tutvustab taas üllatavaid 
ja kummalisi fakte, inimesi ja lugusid. 
Raamat on läbivalt illustreeritud  
fotodega ja sisaldab ka intervjuusid.  
Vaata, kui julged! Raamatust leiad 
järgmised peatükid: Kummaline, aga 
tõsi – Veider maailm – Isemoodi loo-
malood – Ekstreemsport – Kehalised 
iseärasused – Reisijutud – Võimatud 
vägitükid – Veidrad müsteeriumid jm.

Põhjalik  
unenäoraamat
Edwin Raphael
tõlkinud  
Heija-Liis Kaljuste
328 lk, kõva köide
Läbi aegade on unenägusid peetud 
ülimalt tähendusrikkaiks. Nii Vana-
Kreeka kuulus unenägude tõlgendaja 
Artemidorus kui ka tänapäeva asja-
tundjad usuvad, et unenäod annavad 
meile arusaamise iseendast ja võib-
olla aitavad oma elu natukene pare-
mini planeerida. Selles raamatus on 
ära seletatud kõikvõimalikud kujun-
did, mis meile unes ilmuda võivad, ja  
seatud tähestikulisse järjekorda.

Päikesest
Ian McEwan
tõlkinud Pille Kruus
sari Punane raamat
296 lk, kõva köide
Michael Beard on hilis-
tes viiekümnendates eluaastates,  
kiilanev, ülekaaluline ja mitte kuigi 
võluv Nobeli füüsikapreemia laureaat, 
kelle parimad tööaastad on seljataha 
jäänud. Kui tema professionaalsed ja 
isiklikud maailmad üsna pentsikus 
õnnetusjuhtumis kokku saavad, ava-
neb Beardil võimalus lahti rabeleda 
segasest abielust, turgutada kustuma 
kippuvat karjääri ja väga tõenäoliselt 
päästa maailm keskkonnakatastroo-
fist.

intervjuusid ja tema enda mõtteavaldu-
si, kuigi mitte täies mahus. Samal ots-
tarbel ehk et võimalikult palju Luike 
ennast tema enda kaudu avada, leiavad 
kasutamist tema kirjad (peamiselt koju 
Aresse) ja kirjad temale. 

Põhimõttel „vähem tõlgendust, roh-
kem isikupärast dokumentaalsust” olen 
raamatus kasutanud eriti oluliste lavas-
tuste või filmide puhul pikemaid (ja pi-
kemalt) ilmunud sisukaid arvustusi. 

Raamatu ülesehitus on enam-vähem 
kronoloogiline kulgemine, mis liigenda-
tud valdkonniti või töökeskkonniti: aeg 
Noorsooteatris, filmid-televisioon ja aeg 
Draamateatris. Kuna elus toimub suur 
hulk asju paralleelselt ja paljud ammu 
toimunud olukorrad on olulised veel ka 
hiljem, seda mitte ainult mälestusena, 
siis mingi kihilisus läbi mõningaste 
(fakti)korduse on olnud taotluseks. 

Kild kultuuriloos
Iga eesti keeles või eesti inimesest il-
munud biograafia kujutab endast olu-
list kildu meie kultuuriloos. Siiski võiks 
ühest elulooraamatust välja lugeda ka 
midagi sellist, mis tõstab ikka ja jälle 
fookusesse üldist ja olulist. „Märka tõe-
list kunstnikuhinge, ära lase tal hääbu-
da ja haihtuda!” võiks käesolev biograa-
fia kokkuvõtlikult kajada loosungina 
tänasesse teatrimajja, prooviruumi, 
ateljeesse, stuudiosse, tänavale. 

Raamatu käsikiri valmis täpselt 10. 
septembril 2011. Alles järgmisel päeval 
sain aru, kui suur õnn oli see raamat 
just nüüd, sel aastal valmis teha. Sest 
just tol kuupäeval lahkus meie seast Su-
lev Luige kauaaegne kolleeg ja sõber 
ning sellesse raamatusse palju väärtus-
likku talletanud filmimees Jüri Sillart. 
Suur tänu talle.

Ja suur tänu ka kõikidele teistele 
kaasarääkijatele, -mõtlejatele ja -aitaja-
tele, olenemata sellest, kas nende ni-
med kajastuvad selles raama-
tus või mitte. 

tavad lahti kaks teema kohta entsüklo-
peedilisi teadmisi omavat isikut, siis 
võib seda raamatut julgelt soovitada. 
Nii Andrei Soldatov kui ka tema kaas-
autor Irina Borogan on viimase küm-
nendi jooksul korduvalt olnud FSB hu-
viorbiidis, riskides oma lugude avalda-
misele järgneva karistusega.

ilmunud

Uus aadel
Andrei Soldatov,  
Irina Borogan
tõlkinud Lauri Liiders
312 lk, kõva köide

Lühendatult  
raamatu eessõnast

Näitleja biograafiat ehk kogu te-
ma elus toimunud tegevuste ja 
temaga seotud sündmuste kir-

jeldust on koostada-kirjutada mõnevõr-
ra keeruline, sest suure osa oma elust 
ei ole näitleja päris tema ise. Vaatamata 
sellele on teatri- ja filminäitleja Sulev 
Luige (16. aprill 1954 – 29. juuni 1997) 
biograafia põhitelg ikkagi tema loo-
ming. Siiski võib ühe näitleja loomingu 
jäädvustamine kirjasõnas olla märksa 
keerukam kui mõne teise oma. Tun-
dub, et Sulev Luik on üks vähestest 
eesti näitlejatest, kelle loometööd või 
näitlejaolemust või midagi veel abst-
raktsemat ei õnnestu kuigi edukalt sõ-
nastada, veel vähem seda kirja panna. 
Vähemalt mitte selliselt, et see kirjel-
dus oleks üheselt mõistetav, informa-
tiivne ega kujutaks endast poeetilist 
omadussõnade massiivi. Et see kirjel-
dus oleks rentaabel ehk kirjeldaks se-
da, mida näitleja teeb.

Kirjeldades kirjeldamatut
Kui kedagi on raske täpselt ja adekvaat-
selt kirjeldada, siis püütakse mõistmist 
saavutada võrdluste ja kõrvutamise abil. 
Sulev Luige kolleegid ja sõbrad võtsid 
teda (tema näitlejatööd) portreteerides 
korduvalt kasutusele võrdlusi „nagu  
Urmas Kibuspuu”, „nagu Juhan Vii-
ding”, „nagu Jüri Järvet”, nagu see või 
teine näitleja mujalt maailmast. Rääkima-
ta võrdlemisest ebamaiste olenditega. 

Lea Tormis, kunagine Luige õppe-
jõud lavakunstikateedris, tõdes Luike 
meenutades midagi samalaadset: „Näit-
lejast on väga raske rääkida. Kui ta mi-
dagi konkreetselt laval teeb, siis saab 
seda kirjeldada. Või kui ta mingit rolli 
tõlgendab kuidagi teistmoodi. Aga kui 
ta lihtsalt on, nagu Sulev sageli oli, siis 
ei leia sõnu, kuidas teda kirjeldada. Ta 
tuleb sulle silme ette, sa näed teda, aga 
ei oska seda kuidagi sõnadesse panna.” 
Oma sellist oskamatust olen ilmutanud 
mõnevõrra peatükis „Filmides ja televi-
sioonis”, sest erinevalt teatritöödest 
oleks ju neid, jäädvustatud töid, võima-
lik kirjeldada. Vaatamata sellele loobu-
sin Luige väliselt distantseerunud, kuid 
seesmiselt ometigi väga kohalolevate 

tegelaste ja nende käitumise sõnasta-
misest just sõnastamise mõttetuse tõt-
tu. Nii filmi- kui teatritöödest on siiski 
kahekümne aasta jooksul, alates 1976. 
aastast, ilmunud mitmeid arvustusi- 
artikleid, milles Luike on tabatud ja mis 
ka selles raamatus tänulikult rakendust 
on leidnud.  

Vahendajana, ettekandjana (kuna 
mul isiklikku kokkupuudet Sulev Lui-
gega pole olnud) olengi sisukamalt kõ-
helnud selles, kui adekvaatne on kõne 

Sulev Luik Estragoni osas Samuel Becketti näidendis „Godot’d oodates”. Estragonis 
tuli ilmsiks midagi sellist, millelt lähtus kaudsemalt või otsesemalt pea kogu Luige 
looming.                      foto KALju orro Kogust
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Vene julgeolekuteenistuse uus tõus

Sulev luik
Rait Avestik
336 lk
kõva köide  
ümbrispaber

Sulev Luik omapärasuse 
värvirikkuses

all olev vahendus või ettekanne just sel-
les raskesti kirjeldatavas kontekstis. 
Märksa täpsem on portree maisest Su-
lev Luigest, näitlejast väljaspool teatrit. 

vähem tõlgendust,  
rohkem isikupära
Olulised on biograafias isiku enda ko-
gemused nendest sündmustest, millel 
elulooraamatus lühemalt või pikemalt 
peatutakse. Sel põhjusel olen raamatus 
julgelt kasutanud Sulev Luigega tehtud 

Nick Fielding

Kui külma sõja ajal oli Lääne luu-
reteenistuste peamine huvi 
Kremli jälgimine, siis pärast 

NSV Liidu lagunemist sai oluliseks nn 
„sõda terrorismiga” ning Lääne kinnis-
mõtteks sai radikaalsest islamist tule-
nev oht. Venemaa aga langes vahetult 
pärast NSV Liidu lagunemist kaosesse. 
Keegi ei teadnud, mis järgmiseks juh-
tub ning kas idabloki riigid liiguvad de-
mokraatia või despotismi poole. 

Neli aastat – 1991. aastal aset leidnud 
KGB laialisaatmisest kuni FSB loomi-
seni 1995. aastal – kestis segane aeg. 
Kuid siis hakkas Venemaa post-kom-
munistlikust kriisiajast üle saama ning 

asus enda ja oma julgeolekuaparatuuri 
tulevikku kindlustama. President Bo-
riss Jeltsini otsust paigutada 1998. aas-
tal FSB etteotsa endine KGB ohvitser 
Vladimir Putin võib pidada uue ajastu 
alguseks.

Kui Putin 2000. aastal presidendiks 
sai, asus ta luureteenistusi uuesti üles 
ehitama ning nende kätte võimu koon-
dama. Kui FSB eelkäija oli olnud „riik 
riigis” ning allus NLKP-le, siis FSB sai 
mõnes mõttes riigiks endaks – selle  
ohvitserid allusid nüüd otse presiden-
dile ning selle endised liikmed kontrol-
lisid ja juhtisid majandust kõige kõrge-
mal tasemel.

Putini võimukümnendi ajal tugevnes 
FSB tohutult. Nad võtsid tagasi kadu-
maläinud võimu ning laienesid uutes 

suundades. FSB põhimõtteks sai kaits-
ta riiki iga hinna eest, mis mõnes mõt-
tes meenutab tsaariaja bürokraatia suh-
tumist. Selle raamatu pealkiri annab 
märku, kui kaugele on ajas tagasi min-
dud. Kõige olulisemaks suundumuseks 
võib aga pidada seda, et luurebürokraa-
tia peab end nüüd igasugusest kriiti-
kast kõrgemalseisvaks ning demokraa-
tia nõudmiste vastu immuunseks. 

President Jeltsini ajal lühikeseks pe-
rioodiks õitsele puhkenud kodaniku-
ühiskonna rajamise katsetest enam eri-
lisi märke ei kohta. Möödunud küm-
nendi ajal on Venemaa luureteenistuste 
kohta vähe märkimisväärset materjali 
avaldatud. Kui tahate saada uusi tead-
misi Venemaa julgeolekuteenistuste 
telgitagustes toimuva kohta, mida sele-



vaid inimesed, kes nende müüride va-
hele sattusid. Oma 82-aastase tegevuse 
keskvanglana lõpetas Patarei aastal 
2002. Selle aja jooksul on nende seinte 
vahel viibinud loendamatul hulgal ini-
mesi, alates süütutest ohvritest ja lõpe-
tades paadunud kurjategijatega. Ning 
igaühel neist on oma lugu, mis kokku 
moodustavadki Patarei suure 
ja paljuski hoomamatu loo. 

Patarei.  
Merekindlus  
ja vangla  
tallinnas
David Vseviov, Juhan Maiste
168 lk, kõva köide
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ilmunud

pandi lukud ja riivid. Töid vangimajas 
teostati nii hoolsalt, et toonane sõjami-
nistri asetäitja Andres Larka võis sar-
kastiliselt väita, et rajab tulevast kinnipi-
damiskohta nii hästi, nagu ehitaks seda 
iseendale, teadmata et ta elu jõuab tõe-
poolest lõpule samade müüride vahel. 

Juba 1921. aasta 1. jaanuaril lasti Tal-
linna Keskvangimajja esimesed 390 
vangi. Maiste ja Vseviov on toonud 
meieni huvitavad kirjeldused vangla 
elust, õhustikust ja režiimist. Näiteks 
30ndatel kandsid valvurid viltkingi, et 
oleks kergem hiilida ukseluukide juur-
de jälgimisteenistuse täitmiseks.

Nõukogude okupatsiooni ajal jäi  
Patarei endiselt Eesti keskvanglaks 
ning tema olemus jäi väikestest muu-
tustest hoolimata samaks. Muutusid 

Patarei kindluse ja vangla lugu
Läänemerel, viikingitest, Pirita jõe suud-
mes asuvast Iru linnamäest, millega ar-
heoloogid on sidunud Tallinna ja selle lä-
hiümbruse kujunemise. Millal ja kuidas 
asus inimene Iru kõrval tänase Tallinna 
alale, pole hõreda arheoloogilise leiuma-
terjali tõttu teada. Kuid kaitseks oli nii 
rannikumadalik kui ka Toompea nõlv 
erakordselt sobiv. Umbes tol ajal oli Tal-
linna rahvusvaheliseks reklaamlauseks 
„Väike linn, suure linnuse taoline”. 

Jättes vahele mitukümmend lehekül-
ge reprosid, üksikasjalikke plaane ning 
Patarei lugu Saksa, Taani, Rootsi ja Ve-
ne võimu all, jõuame Eesti Vabariiki, 
kus 1920. aastal vastavalt valitsuse kor-
raldusele avatakse endises kindlus- 
kasarmus arestimaja. Aknad ja lask-
eavad trellitati, tugevatele puu-ustele 

Kipperi  
jõululaupäev
Mick Inkpen
tõlkinud  
Hanna Ingerpuu
32 lk, pehme köide
Kipper ja tema sõbrad toovad metsast 
kuuse ja tegelevad kingitustega. Kes 
millise kingi saab? Jõuluõhtul juhtub 
igasuguseid imelikke asju - Kipperi 
leitud väike kuusepuu ei ole ainus 
asi, mille ta jõululaupäeval koju  toob.

Kõige  
erilisem  
jõulupuu
Catherine Walters, 
Simon Taylor-Kielty
tõlkinud Riina Turi
20 lk, kõva köide
Jänes Julius ja ta sõbrad teevad ette-
valmistusi saabuvateks pühadeks. 
Nad lähevad metsa kuuske otsima, 
aga selgub, et sobivat välja valida po-
le sugugi lihtne. Pealegi hakkab sada-
ma tihedat lund ja hanged muutuvad 
üha sügavamaks ja sügavamaks. Läbi 
seikluste jõuavad loomad lõpuks õn-
nelikult koju koos erilise jõulupuuga.

Paberlinnud 
Indrek Raudsepp
56 lk, mapp
Mapis on 14 linnu mu-
delid, värvi, lõika välja 
ja voldi kokku!
Nutikate ja lihtsate mudelite järgi 
saab paberlindude meisterdamisega 
hakkama igaüks. Komplektis on hara-
kas, kodutuvi, rasvatihane, linaväst-
rik, koduvarblane, valge-toonekurg, 
ööbik, kodukakk, jäälind, kühmnokk-
luik, sinikael-part, tuttpütt, suur-kirju-
rähn, suitsupääsuke.

Nipitiri 
30 lehte karbis
3–5aastas- 
tele lastele mõel-
dud õppemäng sisaldab ülesandeid 
kujundite, värvide ja numbrite tund-
maõppimiseks, samuti paarilise leid-
mise ülesandeid. Mängus on 30 üles-
andelehte plastikkarbis. Igal lehel on 
kahes reas pildid, mis tuleb omavahel 
värviliste raamide abil kokku sobitada. 
Õiget vastust saab kohe kontrollida.

loomad talvel
Anita van Saan,  
Kristen Schlag
tõlkinud  
Urmas Kaldmaa
96 lk, kõva köide
Talvel on maapind kül-
munud ja lume all, veekogud jäätu-
vad ja ellujäämine muutub kõigile 
loomadele tõeliseks väljakutseks. 
Ehtsale loodusesõbrale ei tähenda 
külm ja lumi loomulikult midagi. 
Uuest loodusjuhist saame teada mit-
te ainult seda, kuidas loomad talvel 
elavad ja ellu jäävad, vaid võime tun-
da end loodusuurijana ning isegi ai-
data loomadel talve üle elada.

loomad  
meie ümber
Renzo Barsotti
tõlkinud Tiiu Viirand
96 lk, kõva köide
Pastelsete looduspilti-
dega raamat pakub silmailu ja rahul-
dab ka uudishimu – just nii, nagu ko-
geme seda looduses viibides. Realist-
likud joonistused viivad meid kokku 
hirve, kassikaku, muti, nahkhiire ning 
teiste loomade ja lindudega. Saame 
lugeda  nende elupaiga, toitumistava-
de, pesitsemisviisi ja poegade eest 
hoolitsemise kohta. 

Krista Kumberg

Muinasjutud ei küsi riigipiirist 
ega maailmajaost. Tuhat aas-
tat tagasi ei osanud ükski ravi 

(kutseline jutuvestja idamaadel) tolmu-
sel ja kärarikkal Bagdadi turul rahvale 
muinaslugusid rääkides hingeski aima-
ta, et tema vestetud lood jõuavad kord 
kaugele külmale ja pimedale põhjamaa-
le, kus neid jutustatakse veidras, täis-
häälikuist kubisevas keeles ja pannak-
se kirja imelike tähtedega. 

Et seal kauges tulevikus teab iga 
lapski väikest Mukki, Aladdini, Sindba-
di. Et tuntakse lugu kaunitarist Šah-
razadist, kes oma elu päästmiseks tu-
hat ja üks ööd valitsejale muinaslugu-
sid vestis, need kõige põnevama koha 
peal pooleli jättis, et siis järgmisel ööl 
jätkata. Et uskmatud eurooplased hak-
kavad tema juttude stiili jäljendama ja 
kirjandusterminoloogiasse toob ta 
raamjutustuse mõiste.

Ravi iraani päritolu repertuaari hulka 
kuulusid ka lood, mis jõudsid araabia 
maadesse Indiast. Euroopasse tõi tu-
hande ja ühe öö muinasjutud 17. sajan-
di lõpus Antoine Galland (1646–1715), 
kes avaldas nendest 12-köitelise teose, 
mis muutus kohemaid menukiks ja mi-
da prantsuse keelest mitmesse teise 
Euroopa keelde ümber pandi. Gallant 
kasutas tõlkimiseks-ümberjutustami-
seks 1548. aastal Egiptuses koostatud 
käsikirja, mis on säilinute seast vanim. 
(9. sajandist on säilinud pelgalt üksai-
nuke paberileht, millel seisab pealkiri 
“Raamat, mis sisaldab tuhande öö jagu 
muinasjutte”.) Praeguseks on meile 
teada 180 põhilugu ja 117 lisalugu.

ennemuistsete  
jutuvestjate repertuaar
Eesti keelde hakati üksikuid jutte tõlki-
ma aastast 1867. Need olid adresseeri-
tud lastele. Õige meki sai meie lugeja 
kätte alles aastal 1984, kui ilmus kahe-
köiteline valikkogu, mille koostasid ning 
tõlkisid Ly Seppel ja Andres Ehin. See 
kätkes eneses raamjutustust ja harune-
vaid-punguvaid jutuliine selle sees – kok-
ku sadakond lugu. Koostajad vältisid 
üldtuntud muinasjutte ning ilmselgelt on 
tegemist täiskasvanute jutuvaraga, nagu 
need lood ju ka algselt olid.

Nüüdseks on eesti keeles tuhande ja 

sama helde kui saatus – oma jõukust ja-
gab ta leskede ja orbudega ega unusta 
ka suguseltsi ja iseennast. Need on pi-
gem kaupmehe, rändaja, linnamehe 
kui põlluharija muinaslood.

igas vanuses 
muinasjutuhuvilisele
Raamatu adressaat võiks olla igas va-
nuses muinasjutuhuviline. Laste jaoks 
on erootilise algega lood siivsaks säti-
tud. Sääl antakse suud ja süleldakse, 
ei muud. Julmad stseenid seevastu 
joonistuvad välja täies ilus – koll ajab 
ikka süütu meremehe vardasse, küp-
setab sütel ära ja kisub takkapihta lõh-
ki ka veel. Tõlkijad on leidnud idamai-
sele muinasjutule sobiliku ning naudi-
tava stiili ja sõnavara. Selgusetuks 

tuhat ja üks ööd
Lood valinud Jaakko 
Hämeen-Anttila
ümber jutustanud 
Andres Ehin ja  
Ly Seppel  
pildid Heli Hieta
216 lk, kõva köide

Tuhat ja üks 
idamaa imet

Tiina Tomingas

Peeter Lauritsa suurepärases ku-
junduses ning Juhan Maiste ja 
David Vseviovi huvitavas, teabe-

rikkas ja arutlevas-mõtisklevas sõnastu-
ses raamatu pealkiri on sama vastuoluli-
ne kui raamatu objekt ise: Patarei – 
kindlus ja vangla. Foucault laenatud sis-
sejuhatus avab selle mõtte: kas on ülla-
tav, et vangla oma reguleeritud päeva-
kava, sundtöö, jälgimis- ja normaalsus- 
ekspertidega meenutab meile elu väljas-
pool müüre: vabrikuid, koole, haiglaid? 
Kas on üllatav, et kõik omakorda mee-
nutavad vanglat? 

Oma põhjalikkuses alustavad autorid 
kõige algusest – vanadest kaubateedest 

ühe öö lugusid ilmunud palju – üksikult 
ja kogumikena, raamjutustusega ja il-
ma, selgitava saatesõnaga ja ilma; on 
valitud lastele sobilikke, neid noore lu-
geja jaoks mugandatud, nii järjestust 
kui valikut oma paremat äranägemist 
mööda muudetud. Ennemuistsete jutu-
vestjate repertuaar pakub ikka ja jälle 
raamatutegijatele uutmoodi ainest.

Jaakko Hämeen-Anttila koostatud- 
jutustatud „Tuhat ja üks ööd” kätkeb 
eneses ühtteist põhilugu, millest harg-
neb omakorda kaheksateist muinasjut-
tu. Raamatul on eessõna ja lehekülje ja-
gu sõnaseletusi. Teose kujundus pais-
tab silma kauniduse ja kunstipärasuse 
poolest. Kunstnik Heli Hieta pildid on 
dekoratiivsed, idamaiste motiivide vaba 
töötlus pakub silmapaitavaid tulemusi. 
Need ei ole „lastepärased” selle sõna  
tavapärases tähenduses, aga kutsuvad 
vaatama ja edastavad meeleolu. 

Kirev, rikas ja  
seiklusi täis maailm
Raamat algab ja lõpeb Šahrijari ja Šah-
razadi looga. Sellega seadis autor põhi-
lise raami paika. Vahepeal osav jutu-
vestjatar end vahele ei sega. Lugeja 
võib vaid ette kujutada, millise koha 
peal lugu pooleli jäeti ja kui mitu päeva 
selle raamatu jagu muinasjutte targale 
neiule juurde kinkis. 

Siin on esitatud kõik Sindbadi seitse 
merereisi, Aladdini ja Ali Baba lood, on 
kelmilugu, kus tegutsevad Dalila Kuri-
kael ja Zainab Kavalpea, loomamuinas-
jutt („Inimese kurikavalus”), moraaliga 
mõistujutt („Lihasuretaja ja õlikann”) ja 
mitmed imemuinasjutud. Džinnid hõl-
juvad välja pudelitest, kannudest ja lam-
pidest, valitsejad jagavad soosikutele 
aurõivaid ja kuldmünte, kaunitarid 
murravad truudust hirmuäratavate 
mustade orjadega, nõiuvad oma ilu või 
kavalusega või lausa võlukunsti abiks 
võttes. Lugejale avanev maailm on ki-
rev, rikas ja seiklusi täis.

Erinevalt siinse maanurga muinasjut-
tudest ei tõsta sealsed lood esile usi-
nust-kasinust ega töökust-tublidust, 
küll aga nutikust, heldekäelisust ja saa-
tuse usaldamist. Teinekord sooritab 
peategelane koguni tegusid, mis vääri-
vad hukkamõistu, nagu näiteks Sindba-
di seiklustes. Ometi hoiab saatus teda, 
päästab surmast, teeb ikka ja jälle jõu-
kaks meheks. Sindbad omakorda on 

Heli Hieta pildid kujutavad haaremipükstes kaunitare, turbanites mehi ning  
Idamaist rikkalikku ornamentikat ja islamisümboleid.   

jääb, miks pöörduvad moslemid Juma-
la poole, hüüavad Issandat ega nimeta 
teda Allahiks. Muidugi, Allah ongi ju-
mal, ongi nende Issand. Ometi lisab 
see lugudele teatava kristliku meki. 
See selleks. Tükike Idamaa ilu ja võlu 
on imekaunis köites meie luge-
mislaual.
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õpetamise, hindamise ning õpistiilide 
teema.

Raamat on sobilik lugemisvara ka 
lapsevanematele, kes osalevad hoole-
kogu töös või hea nõuandaja oma lapse 
koolielu kujundamises. Näpunäited, 
kuidas korraldada koolis koostööd, tu-
gevdada meie-tunnet või toetada õpi-
raskustega poisse, on tähtsad kindlasti 
ka neile.

Raamat ilmub jaanuaris 2012.
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ilmumas

Rõõmsama kooli poole

Kooli on kindlasti võimalik muuta meeldivaks paigaks nii õpilastele kui ka õpetajatele. 
Pildil Tartu Raatuse Gümnaasiumi 3 a klass.         foto Anu stoLoVitš
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Altex

alasti lõunasöök. 
ajavaim
William Burroughs
tõlkinud Olavi Teppan
320 lk, kõva köide

Nele Sillaots

Beebilõusta ja Oleg Kosjugini ajal 
on eesti keeles lõpuks ilmunud 
üks 20. sajandi tähtteoseid –  

William Burroughsi „Alasti lõuna-
söök”. See on ilusa keele ja kõlvatuste 
orgia. Kui inimeselt hakata kihthaaval 
maha koorima tema katteid – nii füüsi-
lisi tunnuseid, mis paigutavad ta teatud 
segmenti ühiskonnas, kui ka maske, 
sättumusi ja turva pakkuvaid harjumu-
si – millise alastuseni saab siis jõuda?

Kogu tõde inimkeha  
ja hinge kohta
Esmalt võetakse lugejalt lineaarne nar-
ratiiv, millele toetuda. Lugu ei alga algu-
sest, keskelt ega lõpust. Peatükid on 
loetavad suvalises järjekorras ja kujuta-
vad endast hajusalt seostuvaid minia-
tuure, kus lisaks ilukirjandusele ja tea-
dusele laiemalt, ning realismile ja ulme-
le kitsamalt vahelduvad isegi sama te-
gelase identiteedid. Teiseks paljastab 
autor lugejale kogu tõe inimkeha ja 
-hinge kohta kogu nende tülgastavu-
ses, eksides hea tooni vastu ja kiskudes 
päevavalgele tabud, millele püütakse 
pigem mitte mõelda. 

Ent tülgastuses peitub oma võlu. 
Burroughs kirjutab nii kaunilt ja ausalt, 
et kuigi teema võib olla eemaletõukav, 
isegi jälk ja ebasünnis, tõmbab ta end 
lugema. Kirjeldades piinliku täpsusega, 

kuidas toimivad narkootikumid ja mida 
need inimesega teha suudavad, süstiks 
kirjutis oma tempoga lugejasse justkui 
adrenaliini ja raamatu lõppedes ei saa 
võõrutus kerge olema.

romaan nagu kollaaž
Kogu Burroughsi looming on poolauto-
biograafiline. William S. Burroughs sai 
kõrghariduse Harvardi ülikoolis, kus 
tudeeris kirjandust ja antropoloogiat, 
ning õppis hiljem Viinis meditsiini. Kui 
teda 1942. aastal mereväkke ei võetud, 
jättis ta õpingud sinnapaika ning hak-
kas erinevaid narkootikume pruukima, 
langedes peagi heroiinisõltuvusse. 

Aasta hiljem tutvus ta Allen Ginsber-
gi ja Jack Kerouaciga, pannes aluse 
seksuaalse allasurutuse, sõja ja mate-
rialismiga võitlevale biitnike liikumise-
le. Heroiinisõltuvuse tõttu ja kiuste jõu-
dis kirjanik elada paljudes eri paigus, 
sh Mehhikos, Londonis, Pariisis ja  
Marokos. Neile sündmustele leidub ka 
kõnealuses raamatus ohtralt viiteid.

„Alasti lõunasööki” hakkas Burroug-
hs kirjutama 1953. aastal pärast ebaõn-
nestunud katseid Allen Ginsbergiga 
suhet luua. Ta saatis Ginsbergile viie 
aasta jooksul kirjadega oma „etüüdid”, 
millest raamat koosnebki, kuigi mõned 
põhiversioonist välja jäänud osad on 
esitatud lisadena. 

Autor on kommenteerinud, et peatü-
kid järjestati selles järjekorras, milles 
need trükikojast suvaliselt väljastati. Nii 

Ilusa keele ja kõlvatuse orgia

William S. Burroughs sai kõrghariduse 
Harvardi ülikoolis, kus tudeeris kirjan-
dust ja antropoloogiat, ning õppis hiljem 
Viinis meditsiini.                         foto scAnpix

Tiia Lister  
raamatu autor

Kooliheaolu, osavõtlik ja õpilast 
toetav koolielu, head suhted 
õpetajate-õpilaste vahel, posi-

tiivne, rõõmsameelne ja innukas suhtu-
mine õppetöösse – need teemad paelu-
vad kindlasti kõiki, kes on huvitatud 
meie kooli rõõmsamaks ja lapsesõbra-
likumaks muutmisest. 

Praktilise käsiraamatu „Lihtne ja 
praktiline koolipsühholoogia” peatee-
madena käsitlen võimalusi, kuidas 
meie kooli psühholoogiline keskkond 
muuta lapsesõbralikumaks, õpihuvi te-
kitavamaks ning õpetajale tema töös ra-
huldust pakkuvamaks. Arusaam, et 
kooli on võimalik muuta meeldivaks 
paigaks nii õpilastele kui ka õpetajate-
le, läbib kogu raamatut.

Raamat on kirjutatud eesmärgiga pa-
randada õpetajate, lapsevanemate, tu-
gispetsialistide koostööd õpilastega. 
Seepärast on olukordi analüüsitud õpe-
taja vaatenurgast, sest just temalt ooda-
takse muutusi oma suhtumistes, õpeta-
misstiilis ja käitumises.

Milline on positiivse mõju ja hea 
suhtlemisoskusega õpetaja, millised 
on hea õppetunni psühholoogilised 
alused, milline õpetaja on autoriteet, 
kuidas peaks klassijuhataja kujundama 
oma klassis meie-tunnet, kuidas enne-
tada nii õpetaja kui ka õpilaste kooli-
stressi ja konflikte koolis, kuidas aidata 
õpiraskusega õpilast ja arendada erili-

se õppija andeid – kõiki neid teemasid 
raamat ka analüüsib. 

Käsiraamatus on palju näiteid, mis 
lihtsas keeles aitavad mõista ja lahen-
dada argipäeva koolielu probleeme. 
Klassijuhatajate jaoks on siin kindlasti 
ka sobivat materjali klassijuhatajatundi-
deks, klassiliidritega suhtlemiseks 
ning klassi distsipliiniprobleemide la-
hendamiseks. Aineõpetajatele võiks 
huvi pakkuda tulemusliku õppetunni, 

Kuidas muuta  
laste mõtlemist
Howard Sharron,  
Martha Coulter
tõlkinud Krista Kallis
260 lk, pehme köide
Feuersteini veendumus, 
et intelligentsuse potentsiaal on dü-
naamiline, mitte staatiline pärilik oma-
dus, on hariduspsühholoogias esile 
kutsunud tõelise revolutsiooni. Nagu 
sellest raamatust võib lugeda, on ta 
tõestanud, et kognitiivseid puudujääke 
saab parandada ja et mõtlemise kogni-
tiivse rikastamise programm suudab 
asendada puudulikku vahendatud õp-
pimise kogemust. Tema ideed, mida 
nüüd tunnustatakse kõikjal maailmas, 
võivad tuua väga suurt kasu tuhande-
tele kiirete ühiskondlike muutuste ohv-
riks langenud lastele, keda praegu sil-
ditatakse kui „aeglasi õppijaid”. See 
raamat sobib lugemisvaraks kõigile, 
kes tunnevad muret meie laste haridu-
se pärast.

Nädal täis  
laupäevi
Paul Maar 
tõlkinud Käbi Stolovitš
144 lk  
kõva köide
Paul Maar on üks tänapäeva Saksa-
maa armastatumaid lastekirjanikke. Ta 
sündis Schweinfurtis 1937. aastal, õp-
pis kunstiajalugu ja maalimist, töötas 
esialgu kunstiõpetajana. Paul Maar on 
illustreerinud nii enda raamatuid kui 
ka teiste autorite teoseid. Ta on saa-
nud mitmeid olulisi kirjandusauhindu. 
Raamatus „Nädal täis laupäevi“ alus-
tab oma seiklusi kärssninaga olend 
Laupa, kes on kartmatu, isegi häbema-
tu ja ütleb alati kõik välja, mida ta ar-
vab. Laupa-lood on Saksamaal väga 
populaarsed ja leidnud tee ka kinoli-
nale, need on Saksamaal sama tuntud 
kui Pipi ja Karlssoni lood põhjamaa-
des. Selles raamatus satub Laupa ühel 
laupäeval tagasihoidliku ja häbeliku 
härra Taskuõlle juurde. Härra Taskuõlu 
üritab alguses lärmakast külalisest 
lahti saada, kuid aja möödudes saa-
vad nad suurteks sõpradeks. 

lehtpuud i
Urmas Roht
432 lk  
kõva köide
Käsiraamat-määraja 
„Lehtpuud” on kavanda-
tud avaldada kolmeosali-
sena. Esimeses osas antakse lühiüle-
vaade puittaimede ehitusest ja talitlu-
sest ning määramiseks vajalikust 
terminoloogiast. Mõisteid selgitavad li-

satud joonised. Käsiraamat on üles ehi-
tatud sugukondade tähestikulist järje-
korda silmas pidades. Lehtpuude ja 
-põõsaste käsiraamatu-määraja esime-
ne osa on mõeldud kasutamiseks dend-
roloogia õppeaine õppijaile, puukooli-
töötajatele, haljastusspetsialistidele, 
loodus- ja keskkonnakaitsjatele, harras-
tusaednikele ja kõigile, kes peavad lugu 
puittaimedest ning soovivad neid tund-
ma õppida.  See on väga hea  jõulukink 
aiandushuvilistele. 

Raamatu autor Urmas Roht on  
Pokumaa tegevjuht.

guid, kõik võimalikkused on edasi 
arendatud ja mitu vinti peale saanud. 
Ometi pole need sugugi elukauged – 
Burroughs kirjeldab selgeltnägija kom-
bel nt aidsi, rasvaimu, surma seksmän-
guasjade läbi ja crackipandeemiat, mis 
hiljem reaalsuseks saidki. 

Palju roppust ja vägivalda
Kuigi kirjeldused selles raamatus on 
väga pildilised ja manavad lugedes sil-
me ette hulganisti pisidetaile, on asju, 
mida saab väljendada vaid sõnas ja mit-
te filmilinal. Selle raamatu eklektilisus 
väljenduks filmilindi hakkimises, vaata-
jas saaks tekitada tunde päästmatust 
roiskumisest, mis USA ühiskonnas 
käärib, satiiri võiks kirjutada dialoogi-
desse, ent iga lugeja näeb kindlasti, kui 
võimsad ja tabavad on kujundid, milles 
tegevus on kirja pandud ja milleta seda 
raamatut linal kuidagi ette ei kujutaks. 
See oleks kõigi eeposte ema, nagu väl-
jendus David Cronenberg, kes tõi 1991. 
aastal küll kinolinale samanimelise fil-
mi, kuid ei taotlegi raamatu kinoadapt-
siooni, sest nii tema kui autor peavad 
raamatut filmimatuks. 

Samuti lisas ta, et nii nagu „Alasti lõu-
nasöök” oli USAs kohtuotsusega keela-
tud kuni keeld ühiskondliku kasutegu-
ri pärast tühistati, oleks selle adapt-
sioon koheselt kõikjal ära keelatud, 
sest sisaldab nii palju roppust ja õudute-
kitavat vägivalda, et seda avalikult näi-
data ei lubataks. Cronenbergi versioon 

küll kasutab fragmente raamatust, kuid 
kujutab pigem selle kirjutamise prot-
sessi ja maailma kafkalikku metamor-
foosi kirjaniku subjektiks. 

Erinevalt raamatust leidub filmis ka 
etüüd sellest, kuidas Burroughs oma 
abikaasale kuuli kulmude vahele kihu-
tab. Nii on filmi põimitud ka katkeid 
Burroughsi elulooraamatust ja kauge-
neb „Alasti lõunasöögist” eriti selle 
poolest, et Cronenberg ei käsitle ainult 
ega peamiselt homoseksuaalseid ja 
väärastunud suhteid, vaid jääb pigem 
traditsiooniliseks ja hoidub vaatajat 
alasti ja kapist välja kiskumast.

See poeetilise keele ja nauditava satiiri 
ja absurdiga garneeritud „pidusöök sil-
madele” on ka oskuslikult eestindatud. 
Vaatamata tuntavale adrenaliinitulvale, 
mida teose lugemine tekitab, on tema 
keel samas nii peen, et kui keegi seda 
häälega loeks, loeks ta seda ette kui luu-
let – vaikselt ja tundlikult. Kahtlemata li-
saks see sisule veelgi õõva, kuid seda 
võimsam oleks saadav elamus.

leiame eessõna alles 196. leheküljelt. 
„Alasti lõunasöök” on nagu kollaaž: 

paberile on kleebitud muljed ja pildid, 
mis tänaval jalutades silma jäävad – nä-
gude peegeldused vaateakendel, viibe, 
mööduv sõiduk. Iga etüüd kannab en-
das aga nähtud muljetekollaaži määra-
tut plahvatust väljapoole tõeluse piiran-



Tuba on Jacki maailm, kus ta vaa-
tab televiisorit, loeb raamatuid ja 
mängib koos emaga. Jack pole kor-
dagi toast lahkunud. Jacki ema 
jaoks on aga tuba vangla, kus ta on 
proovinud luua oma pojale normaal-
se elu. Kui lõpuks nende seni nelja 
seinaga ümbritsetud suletud maailm 
avaneb, toob see endaga kaasa oota-
matud tagajärjed… 

Läbi Jacki tegelaskuju jutustab Do-
noghue väga mitmetahulise loo, mis 

on lootustandev, kurb, šokeeriv, kuid 
kokkuvõttes väga liigutav ja haarav luge-
miselamus. See on lugu ema ja lapse va-
helisest armastusest, mida ei suuda lõh-
kuda ka elu kõige jubedamad keerdkäi-
gud. Donoghue on loonud originaalse ja 
liigutava maailma, mis ei jäta lugejat 
kindlasti ükskõikseks. 

Sari valmib koostöös Eesti Ekspressi 
kultuurilisaga Areen. 

riline, lõbus ja kaastundlik ühekorraga; 
eriti sobilik lugemine ajal, mil ka Eestis 
võitlevad ajalehed ellujäämise nimel.”

donoghue seni edukaim teos
„Tuba” on Emma Donoghue seitsmes 
ja seni kõige edukam romaan. 2010. 
aasta augustis ilmunud raamatut on 
praeguseks müüdud juba üle miljoni 
eksemplari. „Tuba” on võitnud hulgali-
selt erinevaid auhindu ning kandidee-
ris ka hinnatud Man Bookeri ja 
Orange’i kirjandusauhindadele. New 
York Times valis raamatu 2010. aasta 
parimate ilukirjandusteoste sekka. 

See on hingekriipiv lugu viieaasta-
sest poisist nimega Jack. Tuba on koht, 
kus Jack sündis ja on elanud viis aastat. 

ilmunud

imperfektsionistid
Tom Rachman
tõlkinud Jana Linnart
272 lk, kõva köide

Parem kui elu
Ilmar Taska
228 lk, kõva köide
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Ivar Laks

Novembri lõpust ilmub Eesti 
Ekspressi hinnatud kultuurilisa 
Areen raamatusari „Areeni 

bestseller”. Uus raamatusari toob Eesti 
lugejani ilukirjanduse uued tuuled 
laiast maailmast. Sarjas ilmuvad romaa-
nid on hinnatud nii kriitikute kui ka lu-
gejate poolt ning neid on saatnud mär-
kimisväärne rahvusvaheline menu. 
Sarja on valitud eelkõige värsked kir-
janduspärlid, kuid järge ootavad ka mõ-
ned meil veel ilmumata säravad teosed 
21. sajandi esimesest kümnendist.

Nii näevad sarjas eesti keeles ilmaval-
gust seni veel tundmatute kirjanike de-
büütromaanid, aga ka juba tunnustatud 
meistrite uudisteosed. Eesmärk on üks – 
pakkuda lugejale tõeline lugemiselamus 
ja seda kõike taskukohase hinnaga. 

Kui enamik Eestis ilmuvast tõlkekir-
jandusest on tõlgitud ingliskeelsest 
keeleruumist, siis „Areeni bestselleri-
ga” soovib kirjastus raamatusõpradele 
pakkuda ka vene, saksa, prantsuse, 
soome jt maade autorite teoseid. Oma-
ette eesmärk on ka raamatute hinna 
taskukohane hoidmine.

Järgneva nelja kuu jooksul on ilmu-
mas inglise päritolu Kanada kirjaniku 
Tom Rachmani debüütromaan „Imper-
fektsionistid” („The Imperfectionists”), 
Iiri päritolu Emma Donoghue seni kõi-
ge kuulsam ja värskem romaan „Tuba” 
(„Room”), kaasaegse Ungari kirjanduse 
ühe eredama tähe György Dragománi 
„Valge kuningas” („A fehér király.”), 
juudi päritolu prantsuse kirjandusklassi-
ku Irène Némirovsky hinnatud „Prant-
suse süit” („Suite Françaisé”) ja Briti 
selle aasta ühe menukama kirjaniku   
S. J. Watsoni „Before I Go To Sleep”. 

Viiest väga eripalgelisest raamatust 

Iluskirjanduse uued  
tuuled värskes sarjas

Õie-Mari Aasmäe

Ilmar Taska on läbi oma elu loonud 
unelmaid – filme ja näidendeid, mis 
koosnevad väljamõeldud tegelastest, 

väljamõeldud olukordadest ja väljamõel-
dud eludest. See kõik võib kuskil kellegi 
jaoks olla reaalsus, aga tegija jaoks on ta 
unelm, väljamõeldis, mis tuleb panna 
inimeste jaoks nähtavasse vormi – filmi, 
teatrietendusse ja nii hästi kui võimalik, 
selliselt, et vaatajad tajuksid seda kellegi 
reaalsusena. Töötades unelmate, fantaa-
siate ja reaalsuse piirialadel, võib nii 
mõndagi juhtuda, väljamõeldis segune-
da päriseluga ja vastupidi.

Hollywoodi unelmatevabrikus on see 
tavaline igapäevaelu, kus tõelisus on 
tihti hoopis fantaasia ja fantaasia muu-
tub kas võrratuks või karmiks reaalsu-
seks. Hollywoodi stuudiote telgitagus-
tes toimuv on see, mis meieni enamasti 
ei jõua. Kaadrite taga asetleidnust an-
nab aimu Ilmar Taska oma raamatus 
„Parem kui elu”. Raamatu esimeses 
osas kirjeldab ta Hollywoodis veedetud 
aastaid, mille jooksul töötas ta tootmis-
juhina ning pani alguse oma filmipro-
dutsendi karjäärile. 

Hollywoodi imeline unelmatevabrik

Milliste fantaasiate ja millise reaalsu-
sega ta pidi võitlema selleks, et saada 
filme tootmisesse ning millist segadust 
see külvas tema eraellu? Kui palju on 
vaja tegelikult õnne ja mil määral on va-

alfa
Kadri Kõusaar
Eesti Ekspressi raamat
232 lk, pehme köide
Romaani peategelane on 
noor naine, kuid tegeli-
kult pole sugu määrav. Alfa, troonile-
tõusnu, joovastus kestab vaid hetke. 
Peagi vajab ta uut saavutust, vinge-
mat sõpra, sügavamat unustust. See 
on igavene väljakutse enesele ja kogu 
maailmale. (Marica Lillemets)

Kaunis kurjus
Rebecca James
Eesti Ekspressi raamat
304 lk, kõva köide
Sedae kaasahaaravat 
noortromaani õnne leid-
misest ja selle kaotamisest on  
praeguseks tõlgitud rohkem kui 30 
keelde. See on lugu ebaõiglusest, elu 
kummalistest keerdkäikudest ja koh-
tumistest, mis võivad muuta elu.

Kaljo Kiisk.  
ikka hea pärast
Andres Laasik
Eesti Päevaleht
512 lk, kõva köide
Filmilavastaja ja näitleja 
Kaljo Kiisk jättis endast tohutu jälje 
Eesti filmi- ja teatrilukku. Kaljo Kiisa 
elus oli palju võitlemist oma loomingu 
eest, enese eest seismist ja ka eba- 
õnnestumisi, millest teatakse vähem.

Ööbikut ei tohi 
reeta. rein Marani 
elu filmides
Alo Lõhmus
Maalehe raamat
208 lk, kõva köide
Rein Maran on loodusfilme teinud ju-
ba üle 40 aasta. Rohkem kui poolsada 
filmi – ühe mehe elutööks on seda ar-
vatavasti küll ja küll. Raamatust saa-
me lugeda, kuidas see suur filmikimp 
on valmis saanud. Raamatu vahel on 
nelja restaureeritud filmiga DVD.

Pintsliga  
tõmmatud eesti
Andres Eilart ja  
Aavo Kokk
Eesti Ajalehed AS
305 lk, kõva köide
Enam kui 150 maastikumaali Eesti 
kaardil. Andres Eilart ja Aavo Kokk  
on koostanud raamatu, millist Eestis  
pole varem tehtud. See on korraga nii 
ülevaatlik kunstialbum kui ka põnev 
reisijuht Eesti loodusesse. 

vaba riigi tulek. 
1991. Kuus  
otsustavat kuud
Tarmo Vahter
Eesti Ekspressi raamat
336 lk, kõva köide
Dokumentaaljutustus Eesti iseseisvu-
se taastamise kuuest otsustavast 
kuust 1991. aastal. Teos põhineb suu-
res osas uudsel arhiivimaterjalil. Lugu 
käivitub märtsis 1991 Valges Majas, 
kus president George Bush kohtub  
Arnold Rüütli ja Lennart Meriga.

Kõige tähtsam  
küsimus
Peep Vain
Eesti Päevaleht
220 lk, pehme köide
Peep Vainu bestselleri 
uus ja täiendatud trükk „Kõige täht-
sam küsimus" näitab, kuidas leida 
endast julget mõtlemist ja pealehak-
kamist ning teha ära asju, mis kõige 
enam rõõmu ja rahuldust pakuvad. 
See on raamat, mis aitab sul ennast 
paremini tundma õppida.

ja oskusi, võimet manipuleerida fakti-
dega, tegutsedes samal ajal reaalsuse, 
fantaasiate ja unenägude piirimail? Üks 
„ei” võib rikkuda kõik ning üks „jaa” 
võib anda kõik. Raamatu kaante vahel 

on kohtumised Katharine Hepburni, 
Jack Lemmoni ja paljude teiste meile 
tuntud Hollywoodi tähtedega.

Autor on oma töö käigus palju reisi-
nud. Nagu ta ise kirjutab, on tal pikkadel 
lennureisidel üle ookeani ja rongisõitu-
del läbi Euroopa olnud aega rännata 
oma meenutustes ja fantaasiates. Nii on 
sündinud raamatu teine pool, mis koos-
neb erinevatest lühijuttudest, mis räägi-
vad Taskat aastate jooksul köitnud ja 
mõjutanud elusaatustest – kodutust sõ-
javeteranist, kes saabus Hollywoodi, et 
saada filmitäheks, haigest lapsgeeniu-
sest, kes pidi valima muusika ja õigus-
teaduse vahel, ooperiprimadonnast, kes 
oli jäänud kahe suurriigi hammasratas-
te vahele, Hollywoodi tähekese hoolda-
jatest, kellest said murelikud lapsevane-
mad...

esimene, „Imperfektsionistid”, 
on juba müügil ning järgmised 
kaks raamatut, „Tuba” ja „Valge 
kuningas”, ilmuvad veel det-
sembris.

tom rachmani 
debüütromaan 
„Imperfektsionistid” on Tom 
Rachmani debüütromaan, mis 
ilmus 2010. aastal ja on prae-
guseks avaldatud juba 28 riigis. „Imper-
fektsionistid” on lugu toredatest, veid-
ratest ja parajalt hulludest inimestest, 
kes töötavad Roomas tegutsevas rah-
vusvahelises ajalehes. Samal ajal, kui 
maailmas toimuvad pöördelised sünd-
mused, on tegelaskujude tõelisteks 
esikaanelugudeks nende endi elud. 
Tom Rachman, kes veel enne oma de-
büütromaani kirjutamist töötas erine-
vates rahvusvahelistes meediaväljaan-
netes, loob oma romaaniga tõetruu pil-
di ühe ajalehe toimetuse köögipoolest 
ning annab suurepäraselt edasi emot-
sioonid ja pinged, mis valitsevad ellu-
jäämise nimel võitlevas ajalehes. 

Raamatule antud tagakaane kom-
mentaaris ütleb Priit Hõbemägi, et 
„Tom Rachmani ajakirjanduslik ro-
maan on vaimukas, intelligentne, satii-

areeni 
bestseller

areeni 
bestseller

areeni 
bestseller

areeni 
bestseller

Hollywoodi stuudiote telgitagustes toimuv meieni enamasti ei jõua. Kaadri taga  
asetleidnust annab aimu Ilmar Taska oma raamatus „Parem kui elu”.

Hea Lugu
www.mlraamat.ee



daja, see on tema esimene n-ö oma 
raamat. Autor on aastast 2000 Saksa 
Ordenikogujate Seltsi liige ja on aval-
danud mitmeid faleristikateemalisi  
artikleid seltsi väljaandes Orden und 
Ehrenzeichen, aga teinud kaastööd ka 
teistele väljaannetele.

ainus ellujäänu 
Marcus Luttrell,  
Patrick Robinson
tõlkinud Heikki Talving 
288 lk
kõva köide
Haarav dokumentaaljutustus USA  
mereväe eriüksuse SEAL salga era-
kordsest võitlusest piiramisrõngas 
Afganistani mägedes. „Osalenu  
kirjeldus operatsioonist „Redwing” 
(„Vainurästas”) ja eriüksuse SEAL  
10. rühma langenud kangelastest. 
See on raamat eriüksuslasest Marcus 
Luttrellist, kes jäi operatsioonis 
„Redwing” ainsana ellu. RPG-granaa-
di lõhkemisel teadvuse kaotanud, 
plahvatuse jõul üle kaljueendi järsa-
kusse paisatud Luttrell jätkas nelja 
meeleheitliku päeva jooksul võitlust 
teda tapma saadetud al-Qaeda  
mässulistega ning leidis ootamatu 
pelgupaiga puštu hõimu juures,  
kes riskeeris teda jälitajate eest  
kaitstes kõigega.

See väike rohkete illustratsioonide-
ga raamatuke tutvustab Eesti talurah-
va vanemaid ja uuemaid jõulukom-
beid, millest osa on meile tuttav prae-
gugi, kuid osa ka kaugeks jäänud. 
Raamatus selgitatakse ühe või teise 
kombe tagamaid ja arengulugu ning 
loodetavasti õpetatakse ka lihtsatest 
asjadest rõõmu tundma. Eraldi on väl-
ja toodud vanad regivärsilised jõulu-
laulud, vahvad jõulumängud ning Ko-
lu kõrtsis pakutavate pühaderoogade 
retseptid. Asjale lisavad vürtsi  
rahvapärased ütlused ja argitarku-
sed. 

Navitrolla.  
Neljas  
raamat. 
Fourth book.  
Neljäs kirja.
270 lk, kõva köide
„Navitrolla kunst on ime, eelkõige 
sellepärast, et ta on kunst. Maailmas 
on lugematul arvul kunstnikke ja ga-
leriisid, kunst on aga pigem mütoloo-
giline ilming, sellest räägitakse, seda 
otsitakse nagu püha kaussi või kopsi-
kut ja ongi kõik. Autotehasest tulevad 
autod, õlletehasest õlu, tapamajast 
tuleb surm aga kunstnike ateljeedest 
kunsti ei tule ja kui tuleb siis on see 
ime, midagi niisama ootamatut ja ja-
lustrabavat, kui autotehasest välja-
voolav kosutav õlu. Kuidas sellised 
imed juhtuvad, sellest räägib antud 
raamat Navitrolla graafika näitel.”  
(:)kivisildnik.

Poiste aabits
Poiste aabitsa 
värvi- ja  
kirjaraamat
44 lk, kõva köide
Lõbusam ja poiste-
kam kui ükski tei-
ne teadaolev aa-
bits. Aabitsale on luuletused  
kirjutanud Contra ja vahvad pildid 
joonistanud Urmas Nemvalts. Vahvas 
värvi- ja kirjaraamatus saab joonista-
da, värvida ning teha harjutusi  
tähtede õppimiseks.

Jõulud. 
eesti vabaõhu- 
muuseumi  
värvimisraamat
Marike Laht,  
Maret Tamjärv 
16 lk, pehme köide
Eesti Vabaõhumuuseum on koostöös kir-
jastusega „Grenader” andnud välja tore-
da jõuluteemalise värvimisraamatu, mis 
on mõeldud nii suurtele kui väikestele. 
Raamatu meeleolukad pildid ei paku 
üksnes värvimisrõõmu, vaid tutvustavad 
ka vanu pühadekombeid ja uskumusi. 
Jõulud on kõige meie oodatumad ja ar-
mastatumad pühad, millesse iga aeg 
toob omi lõhnu ja värve. Paljud vanad 
kombed on alles, kuid palju on sedagi, 
mis on praeguseks juba ununemas. 
Selle värviraamatu detailirohkeid pilte 
uurides saab teada, kuidas omal ajal ta-
luperedes jõuludeks valmistuti, mida pü-
hadeajal tehti, mida söödi-joodi, kuidas 
pühadest täit mõnu tunti. Iga pildi aitab 
lahti seletada lühikene tekstilõik. Küllap 
saab nende piltide värvimisega toredasti 
aega veetes märkamatult ka terakene 
targemaks. 

Jõulud
koostanud  
Maret Tamjärv,  
Vivian Siirman,  
Taive Särje
64 lk, pehme köide
Eesti Vabaõhumuuseum koostöös  
kirjastusega jätkab rahvakalendri täht-
päevi tutvustavat väikeraamatute sarja. 
Seekord kõneleb taskuformaadis raama-
tuke meie jõulukommetest. Jõulud on  
läbi aegade olnud aastaringi pikimad ja 
oodatuimad pühad – pühade pühad,  
pühade peremees. Tänapäeval kipub pü-
hadeootuse piir üha ettepoole nihkuma, 
rohketest kingitustest on saanud justkui 
omaette eesmärk ning jõuluõhtust siht-
punkt, milleni jõudmisel ollakse juba 
mõnevõrra väsinud. Kuid kauaoodatud 
vaikse ja perekeskse jõuluõhtuga endis-
aegsed pühad ju alles algasid! Kogu  
lõbu, rõõm, jõulumängud, mõistatused, 
külaskäigud, müramised, tembutami-
sed, naer ja väsinud rammestus –  
kõik see oli veel ees! 
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davat meistri maalidele, omandades 
uusi ilmeid. 

Alaline huvi teatrimaailma salapära-
se müsteeriumi vastu saatis Okast hili-
seani. Lavastuslikkus ja nägemuslik-
kus on kaks märksõna, mida võiks ka-
sutada ta viimase loominguperioodi 
joonistuste ja akvarellide kohta, mis sa-
muti on kalendris esindatud.

Kombineeritud tehnikais joonistu-
sed ja maalid aastaist 2007–2010 on 
enamasti maalitud ajal, mil vanameistri 
tervis vajas viibimist Pirital pansionaa-
dis. Väga ekspressiivseid ja emotsio-
naalselt mõjuvaid töid võiks nimetada 
võrratu virtuoosi vabadeks assotsiat-
sioonideks. Erakordselt hilises loome-
eas on Evald Okas saavutanud oma loo-
mingus tavatu vabaduse. Tema viima-
sed tööd peegeldavad nii kõike möödu-
nut elus kui seda, mis toimus vana 
kunstniku mõtetes päevil, mil sündisid 
need eesti kunstis ainulaadsed pildid.

Kimbuke modernismi  
klassikat
Kalender „Maailma kunst” 2012 pakub 
kunstisõbrast kalendrivaatajale kimbu-
kese modernismi klassikat. Prantsuse 
impressionismi tuntud meistrid Claude 
Monet ja Pierre-Auguste Renoir rõõ-
mustavad tuntud maastikumaalidega 
ning postimpressionistid Vincent van 
Gogh ja Paul Gauguin annavad aimu 
teedest, mida mööda prantsuse maali-
kunst hakkas käima järgmistel küm-
nenditel 19. sajandi lõpus. 

Prantsuse modernismi lähtemeistri-
te seltskonda on eksinud ka septembri-
kuud kaunistav Gustav Klimti maal lil-
leaiast. Kuidas eksis tuhandete lem-
mik, austria 20. sajandi algusaastate 
suur sümbolist ja erootiliste naiseport-
reede armastatud autor oma lilleaiaga 
prantslaste mõistuslikult maalitud val-
guselamustesse, ei tea öelda. Ent kuns-
tikalender on rikkalik ja palju silmailu 
pakkuv. Ainsa tõsise etteheitena võiks 
teha reprode allkirju lugedes. Millegi 
pärast on nii Prantsuse kui Austria 
maalide nimetused vaid inglisekeel-
sed.

ilmunud

ilmumas

Juta Kivimäe

Kirjastus Grenader on publitsee-
rinud jõulumüügiks kunstika-
lendri äsja lahkunud suurmeist-

ri Evald Okase illustratsioonidega. Ilm-
selt ka väljapoole kodumaad suunatud 
kalendriseerias „Great paintings by 
great artist” tutvustavad Evald Okase 
12 reproduktsiooni kogu kunstniku 
laialdast ampluaad. 

Menukas ja produktiivne okas
Evald Okas (1915–2010) on üks produk-
tiivsemaid ja laialdasema publikumenu-
ga kunstnikke Eestis. Kodumaises kon-
tekstis oleks tema looming võrreldav 
Pablo Picasso või Henri Matisse’ga nii 
oma ülimalt mitmekesise ampluaa, rikka-
liku loomingu kui üldrahvaliku tuntuse 
poolest. 

Võib liialdamata öelda, et ta oli eesti 
kaasaegse kunsti suurimaid legende, 
osalenud eesti kunstiajaloos ligi 70 aas-
tat, alustades juba maailmasõja eelsel 
kümnendil suurtel kodumaistel kunsti-
näitustel ning olnud oma loomingulises 
kõrgvormis ka taas vabaks saanud kodu-
maal üle kahekümne aasta uskumatult 
kõrges eas.

Ta oli oma joonistuslikult skitseeriva 
maalilaadi poolest väga erinev Pallases 
õppinud eakaaslastest. Lõpetanud Tallin-
nas Riigi Kunsttööstuskooli 1937 dekora-
tiivmaali erialal, astus edasi õppima Riigi 
Kõrgemasse Kunstikooli ning lõpetas 
õpingud maalijana Johannes Greenbergi 
ja Voldemar Melliku õpilasena aastal 
1941. Nii varasest ajast illustreerivad ka-
lendri märtsi- ja aprillikuud 1939 loodud 
töölisnaise portree ja 1940 valminud akti-
joonistus. 1941 tuli ka Evald Okasel astu-
da paljudele eesti meestele osaks saanud 
kannatusteele. Punaarmeesse mobilisee-
rituna läbis ta rindejoonistajana esime-
sed sõjaaastad ning kutsuti siis koos mit-
mete teiste tänaste klassikutega eesti 
kunstnike kollektiivi Jaroslavlis. 

värsked ideed välisreisidelt
Koju naasnuna asus ta tööle Eesti 
Kunstiakadeemia õppejõuna, ta on ol-

Tuleva aasta 
kunstikalendrid

nud Akadeemia kauaaegsemaid profes-
soreid, alates 1993 emeriitprofessor. 
Kunstnikuna on ta pälvinud läbi aasta-
kümnete mitmeid aunimetusi ning tä-
helepanu erinevate poliitiliste režiimide 
ajal. Nõukogude Liidu Kunstide Aka-
deemia akadeemiku tiitel võimaldas 
arvukaid välisreise aastail, mil riigipii-
rid olid nõukogude impeeriumi tava-
kodanikule suletud. Ta oli Eesti 
Kunstnike Liidu ja Firenze Kunstide 
Akadeemia auliige. 

Maalikunstniku ja graafikuna avar-
das Okas tunduvalt 1960.–1970. aasta-
te eesti modernistlikku kunstikeelt. 
Kodumaisesse graafikasse tõid tema 
1960. aastate välisreisid uusi värskeid 
meeleolusid. Tänaseks on muutunud 
kättesaamatuks rariteediks nii kuiv-
nõelasari „Reisimuljeid Itaaliast” 
(1961), sari „Pariis” (1962) kui tolle-
aegset eesti graafikat oluliselt muut-
nud Jaapani-reisist inspireeritud ofor-
did 1963. aastast. 

Kalendriski võib näha ajastuoma-
seid gravüüre ja maale samal ajastul 
enamusele eesti kunstnikest kättesaa-
matuks osutunud välismaailmast. „To-
kio torn” (õli, 1063) või „Aatompom-
mimaja” (autolito, 1965) meenutavad 
maailmasõja lõpuga kaasnenud jõhk-
raid poliitilisi akte, mis Jaapanis puu-
dutavad tänini tuhandeid tsiviilelanik-
ke. Neegertantsijannad Pariisi olusti-
kust ja Veneetsia karneval ei olnud 
Evald Okase loomingus fantaasiavi-
sioonid vaid kunstnik külastas neid 
paiku tõepoolest ajal, mil lindki ei len-
nanud üle raudse eesriidega ümbritse-
tud impeeriumi. 

vaheldusrikas meisterlikkus
Ent mitte kõik tema salapärased naisfi-
guurid ei ole maalitud natuurist. Renes-
sansimeistrile omase enesestmõisteta-
vusega vahelduvad Evald Okase loo-
mingus urbanistlikud stseenid kompo-
sitsioonidega teatri- ja muusikavald-
konnast. 1960. aastail maalitud fantaa-
siakostüümides naisfiguurid ning võõ-
rapäraselt saladuslikud naisetüübid 
Jaapanist, Prantsusmaalt ja Itaaliast 
näivad ka aastakümneid hiljem üha rän-

Nugiseks.
Ühe rüütliristi 
kavaleri elutee 
kroonika
Heino Prunsvelt
356 lk, kõva köide
1. märtsil 1944 viis nooruke allohvitser 
Harald Nugiseks oma võitlusrühma  
Narva rindel, Vaasa talu juures vaenlase 
kaevikusse. Nagu hiljem selgus, võitles 
see 20 eesti poisist koosnenud võitlus-
grupp pea 200 vaenlase vastu, kes olid 
loonud tugeva sillapea siinpool Narva  
jõge. Edukas lahing tõi Saksa väejuhatu-
se poolt kaasa kõrge sõjalise tunnus- 
tuse – Raudristi Rüütliristi. 

Teos annab kroonika napis vormis üle-
vaate Harald Nugiseksi 90 aasta pikku-
sest eluteest. Rohkete, varem avaldama-
ta dokumentide, kaartide, fotodega  
illustreeritud elulugu keskendub detail-
semalt sõja-aastate sündmustele. Lisa-
tud on arvukalt artikleid, mis ilmusid te-
mast sõjaaegses ajakirjanduses. Aga lu-
geda saab ka eesti keelde tõlgitud NKVD 
kohtutoimikut aastast 1947. Ajaloolised 
faktid, artiklid ja dokumendid on esita-
tud autentsel kujul, ilma suuremate kom-
mentaarideta. Raamat peaks pakkuma 
huvi ning andma mõtlemisainet igale aja-
loo ja sõjaajaloo huvilisele. Raamatu au-
tor Heino Prunsvelt (1960) on siiani tun-
tud kui mitmete ajalooraamatute kujun-



Menu 11
www.menuk.ee

8 (61)  8. detsember 2011

esimene eesti 
kokaraamat. 
valik retsepte 
aastast 1781
koostanud Loone Ots
304 lk, kõva köide

ilmunud

kas, kasutatakse ära nii liha, rupskid 
kui kondid. Kastmed on vürtsised, pal-
ju lisatakse ingverit, muskaati ja teisi 
vürtse, aga ka austreid, anšooviseid ja 
seeni. Praeguste eesti köögi põhitoidu-
aine kartul on kirjas vaid ühes retsep-
tis, selle asemel on kaalikad ja naerid. 
Erilised meistriteosed on suured mit-
mekesise täidisega pirukad. 

Eriliselt põnevaks teeb raamatu tõik, 
et rootsi keelsest eestlaste jaoks tõlgi-
tud retseptid esindavad tihti prantsuse 
haute cuisine´i traditsioone, luues kind-
la silla Euroopa mõjurikkaima köögi-
kultuuri ning kohaliku praktilise mõtte-
laadi vahele. 

Esimene eesti kokaraamat pakub Eesti parimat
setasid oma saksa mõisnikest härraste-
le. Teos on haruldane kultuuridoku-
ment, mis käibis aastakümneid ja mille 
terveid eksemplare on tänaseks säili-
nud ainult üks. See, et eestikeelne  
kokaraamat üldse kirjastati, tõestab 
muuhulgas eestlaste üldist lugemisos-
kust 18. sajandi teisel poolel. 

Teose põhjal saame pädeva pildi balti 
mõisnike toidulauast keisrinna Katarii-
na Suure ajal. Eraldi on esitatud iga 
aastaaja nädalamenüüd. Lõuna- ja õhtu-
söögid on mitmekäigulised, korraga 
serveeritakse näiteks mitut eri praadi 
või kaht magustoitu. Retseptid on öko-
noomsed: kui tapetakse näiteks vasi-

Setost saarteni. 
eesti perede  
lemmikretseptid
Heidi Vihma
256 lk, kõva köide
Raamatusse „Setost 
saarteni” on kokku kogutud retseptid, 
mille järgi Eesti kodudes on süüa teh-
tud minevikus ja tehakse ka nüüd. See 
on omamoodi Eesti kulinaarse rahva-
pärandi kogu, mis sisaldab mitte profi-
kokkade või toidutoimetajate fantaa-
siaid, vaid retsepte, mille järgi Eesti ko-
dudes tõepoolest süüa tehakse ja mis 
on kasutusel tegelikus elus.Nende hul-
gas on nii argiseid kui ka pidulikke roo-
gasid, on niisuguseid, mille emad ja 
vanaemad kunagi vihikusse kirja pan-
nud, ent ka selliseid, mis kannavad 
uue aja vaimu ning on tehtud veidike 
isemoodi. „Setost saarteni” on kogu-
mik Eesti köögi parimatest paladest.

inglise- 
eesti-inglise  
kokandussõnastik 
Marju Taukar
152 lk, kõva köide
Inglise-eesti-inglise ko-
kandussõnastik on värske ja ajakoha-
ne infoallikas kokandushuvilistele. Sõ-
nastikust leiab nii toiduainete, köögi-
riistade kui valmistusviiside nimetusi, 
kokku üle tuhande mõiste. Et tegemist 
ei ole tõlgitud sõnastikuga, sisalduvad 
siin eelkõige Eestis kättesaadavate ja 
siin levinud toiduajakirjades esinevate 
koostisainete nimetused. Võõramaid 
ja uuemaid mõisteid aitavad arusaa-
davaks teha nii pildid kui seletused. 
Esimene pool raamatust on inglise-
eesti suunal, teine pool eesti-inglise, 
lisaks vahelehed täpsema infoga erine-
vate tainaste, piimatoodete, jahu jpm 
kohta.

Linda ja Artur Alliksaar koos poja Jürgeniga Tõraveres.  foto ViLmA piibemAni erAKogust

Kõleda novembrihommiku hilisel 
tunnil astub Toomemäelt tõtli-
kul sammul all-linna poole pikk 

vibalik mees. Tihub peent uduvihma, 
lõikav tuul keerutab üksikuid kollaseid 
vahtralehti, teerada on porine ja klee-
punud lehtedest lige. Mees tõstab vile-
da tuulejope krae üles, võdistab õlgu, 
haarab päevinäinud musta portfelli 
kaenlasse ja surub käed sügavamale 
püksitaskutesse. /--/ 

Mees pöördub paremale, paotab 
Werneri ust, ning talle löövad vastu 
õdus soojus ja peadpööritav kohvilõhn. 
/--/

Aeg on 1960. aastate algupool, 1962 
näiteks, ja Werner kannab nime kohvik 
Tartu. Mees on vagabund Artur Allik-
saar, luuletaja, keda ümbritsevad skan-
daalne saladusloor, kõige pöörasemad 
kuulujutud ning terve rida andunud ja 
vähem andunud jüngreid, kellele meel-
dib pidada end tema sõpradeks ja kel-
lest mõni seda kahtlemata ongi. Väga 
vähesed neist, kui üldse keegi, teavad, 
kes ta on, kust ta tuleb ja millist koor-
mat endaga kannab.

***
Isa ootas kahe tütre järel väga poega, 
kellest kasvaks korralikku ametit pidav 
tööinimene. Tema suureks pettumu-
seks erines Artur nii oma praktilise 
meelelaadiga õdedest kui ka kogu isa-
poolsest asjalikust perekonnast. /---/ 
Ema Anna-Rosalie oli ebapraktiline 
unistaja, õilsa, suursuguse välimusega; 
Artur oli temaga välimuselt väga sarna-
ne. Ema hoidis ja hellitas poega väga, 
neid peeti hingesugulasteks. 

***
Alliksaar häbenes oma katkenud kooli-
teed. Ülekuulamistel Nõukogude van-
gilaagrites väitis ta raudkindlalt, et on 
lõpetanud 12 klassi, omab küpsustun-
nistust ja on hariduselt raamatupidaja. 
Vajadusel sobitas ta selle teooriaga teisi 
aastaarve, kooli astumise ja sünniaeg 
kaasa arvatud.

***
Paraku ei kestnud „laagriidüll” kaua. 
Jaanuaris 1952 saadeti Alliksaar tapiga 
Gorki oblastisse Unženski parandusli-
ke tööde laagrisse.

***
Ülekuulamised keerlesid selle ümber, 
mis relv Alliksaarel oli, mida täpselt ta 
rindel tegi, kui palju tulistas, keda tappis.

Kas keegi sõpradest oleks saanud 
reaalselt midagi ära teha? See on raske 
teema.

***
Linda kummaline, vastakaid tundeid 
tekitav isiksus ja tõsiasi, et tal oli tutvu-
mise ajal oma maja, andis põhjust õela-
võitu oletusteks ja väljaütlemisteks. 
Jäägu see ütlejate südametunnistusele. 
Küllap leidsid teineteise kaks suurt ük-
siklast, keda sidusid hingesugulus ja 
vastandite igavene tõmbejõud.

***
Ajaleht Edasi, mis oli keeldunud pärast 
1960. aastat luuletaja töid avaldamast, 
jäi oma joonele truuks ega pidanud Al-
liksaart korraliku nekroloogi väärili-
seks. Üldsuse surve oli siiski olemas 
ning nõnda ilmusid 21. augusti ajalehes 
Alliksaare luuletused „Kahe päikese 
meelevallas” ja „Lootust peab pälvima” 
koos lühikese teatega luuletaja ja tõlki-
ja surma kohta.

on raske vaikida 
ja laulda mul. 
artur alliksaare 
elust
Margit Mõistlik
216 lk, kõva köide

Raske vaikida,  
raske laulda
Katkeid Artur Alliksaare elulooraamatust

Esimene eestikeelne kokaraamat 
„Köki- ja Kokka Ramat” („Köögi- 
ja kokaraamat”) ilmus aastal 

1781. See oli lühendatud tõlge rootsi 
peremamsli Anna Christina Wargi ma-
japidamise käsiraamatust. Raamatus oli 
986 retsepti, mille järgi sai teha nii argi-
seid toite kui gurmeehõrgutisi. Raama-
tu tõlkis eesti keelde rootslasest pastor 
Johann Lithander, kes pidi ise looma 
või teistest keeltest mugandama hulga 
eestikeelset kulinaariasõnavara ning 
koostama toiduvalmistamise termino-
loogia, mis osaliselt käibib tänini. 

Raamatu sihtrühmaks olid eesti 
soost mõisateenijad, kes keetsid ja küp-

***
26. oktoobril said usinad uurijad oota-
matu tagasilöögi. Alliksaare toimik tuli 
Moskva sõjaväeprokurörilt tagasi 
„täiesti salajase” kaaskirjaga, mille ko-
haselt olid uurimismaterjalid puuduli-
kud ega kõlvanud sõjatribunalile.

***
Tamarat igatsedes ja temaga kontakti 
otsides saatis Alliksaar sõbra kaudu 
kirju, tervitusi ja sonette siiski ka kahe-
le teisele naisele: Karin B-le ja Ea J-le. 
Küllap adus ta sügaval südamesopis 
lootuste luhtumise võimalust ja oli 
paindlikult valmis tõstma pjedestaalile 
selle, kes vastab tema tunnetele.

***
Vajadus olla oodatud ja armastatud kas-
vas vabanemise koidikul nii suureks, et 
Artur kirjutas 1957. aasta alguses mitu 
kirja või mustandit, mis on adresseeri-
tud kas „Tundmatule naisele” või „Lu-
gupeetavaimale naiste seas”. Need kõ-
nelevad igatsusest, armastusest, rahul-
damatusest.

***
Kõigest nädal-paar pärast Tartusse saa-
bumist Edasis avaldatud luuletus „Ke-
vadmälestus” andis põhjust pisikeseks 
optimismiks. Olukord oli halb, kuid 
mitte lootusetu!/--/

Kuidagi väga kiiresti sai „kõigile, kel-
lele vaja” selgeks, et ta on soovimatu, 
soovitamatu ja taunitav. Kuidas ja miks? 

Printsessi  
kokaraamat
Tiina Kruus, Hanne  
Paljak, Marju Tammik
55 lk, kõva köide
Mia on väike tüdruk, kes 
armastab hullupööra printsessi-muinas-
jutte ja roosat värvi. Nüüd saab Mia 
seitsmeaastaseks ja tema mänguasjad 
on veidi mures. Järsku unustab tüdruk 
nad kooli minnes ära? Mänguasjadele 
tuleb hea mõte! Nad korraldavad tüdru-
kule vahva sünnipäevapeo. Nii saab Mia 
aru, kui tähtis ta neile on. Kõik mänguas-
jad valmistavad Miale oma lemmiktoite, 
mille retseptid on raamatus koos valmis-
tamisõpetusega ära toodud. Iga väike 
printsess saab ise kodus järele proovida, 
kuidas maitsevad Võlumets, Printsessi-
torn, Baleriinide jäätis ja teised pidutoi-
dud.

Seiklus  
Salamandril  
ehk Morten viksi  
uskumatud  
seiklused  
lollide laevas
Kaspar Jancis
108 lk, kõva köide
Morten Viks on esimese klassi õpilane. 
Tema isa on kaugsõidukapten, kes seilab 
ookeanil, kus elavad lendkalad. Jõulude 
ajal meisterdas isa pojale laeva, mis on 
kiilu ja tüüriga, punaste purjede ja masti-
korviga. Kaljas Salamander. Morten on 
oodanud pikisilmi kevadet, mil jäävangist 
vabaneb oja, mis suundub merre. Ojakal-
dal mängides rändab ta Salamandriga 
kujuteldavatel meredel ja maadel, elab 
läbi torme ja väldib salakavalaid karisid. 
Aga ühel päeval algab seiklus, mis on põ-
nev ja natuke hirmus ka.
Raamatuga on kaasas CD, millel on lood 
orkestrilt Kriminaalne Elevant.

Tänapäeva lugejale pakub raamat  
algupärandi ligi 1000 retsepti seast  
paarisadat, mida meiegi ajal saab hõlp-
sasti valmistada. Keerukamad toidud 
on valmistanud ning oma soovitused 
lisanud Jäneda mõisa Musta Täku Tal-
li peakokk Marko Kulver, kes katsetas 
retsepte moodsa köögi elektripliidil ja 
-ahjus ning lisas soovitused kuumuse 
ja ainekoguste kohta. Esitatud on ka 
nelja aastaaja püha- ja argipäevade  
näidismenüüd. Retseptid peaksid so-
bima nii asjaarmastajale kui ka profes-
sionaalile. 

Raamatu koostajad usuvad, et esime-
se eesti kokaraamatu taaselustamine 

aastal 2011 meenutab kahesaja kolme-
kümne aasta taguseid toidutavasid ning 
rikastab eesti rahvuslikku kokakunsti 
ka täna. 

Me olime  
eesti sõdurid
Carl Orav
300 lk, kõva köide
See raamat keskendub viie 
eesti ohvitseri sõjamälestustele, kes lõ-
petasid Tallinna sõjakooli vahetult enne 
Eesti demokraatliku valitsuse likvideeri-
mist venelaste poolt 1940. aastal ja sel-
lele järgnenud nukuvalitsuse paikapane-
kut. Eesti sõjaväelased sunniti ühinema 
Nõukogude armeega. Selles raamatus 
kirjapandud lood leidsid aset ülimalt kee-
rulisel ajal. Nende ohvitseride poolt läbi-
elatu tundub uskumatum kui paljudes 
väljamõeldud sündmustel põhinevates 
ilukirjandusteostes kujutatu.   

Paadiga  
euroopasse
Viktor Siilats
256 lk, kõva köide
Hoopis teine tunne kui 
maad mööda tulles on 
saabuda riiki mere poolt. Viktor Siilats 
on ühendanud oma rohkem kui küm-
ne aasta jooksul toimunud merereisi-
dest sündinud kirjatükid kogumikku, 
mille puändikad lood viivad lugeja  
Euroopa mereriikidesse, aga ka kau-
gemale. Autor on tabanud inimloomu-
se keerdkäike ja neid mõnuga kirjelda-
nud. Raamat on kirjutatud selliselt, et 
igaüks leiab sealt midagi – kes naudib 
reisikirjeldusi, kes leiab kasulikke  
näpunäiteid omaenda merereisiks.

ilmunud
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nemate iidsete väärtuste propageeri-
mist. Catilina-suguse halva ja rikutud 
loomuga mehe esiletõus on Sallustiusel 
otseselt seotud Rooma aristokraatia 
moraalse allakäiguga. 

Kuigi Sallustiuse ja Cicero kujutatud 
paheline ja surmapõlgav Catilina on ol-
nud aluseks paljude hilisemate ajaloo-
kirjutajate käsitlustele, püsib selle kõr-
val ka teistsugune pilt: Catilina aristok-
raatide ülemvõimu kartmatu vastasena, 
lihtrahva huvide eest seisjana, Rooma 
vabariigi viimase lootusena. Catilinat on 
imetlenud näiteks Henrik Ibsen ja Alek-
sander Blok, kelle jaoks oli Catilina oma 
vaimult ennekõike revolutsionäär ja rah-
va viha ning muutusteotsingute kehas-
tus, Sallustius aga, kes lõi suurmehest 
kestva väärkujutluse, lausa kurjategija.

Kogumiku kolmas osa „Rändavad 
mõisted” (narratiiv, sugu, keha, sub-
jekt, multimeedialisus) kaardistab olu-
liste teoreetiliste mõistete kasutusvõi-
malusi, rekonstrueerides nende teke-
loo ja lahates erinevate käsitluste lähte-
aluseid, potentsiaali ja probleeme. Ko-
gumikku valitud mõisted näitavad häs-
ti, kuidas rändamine ei toimu mitte ai-
nult humanitaaria eri harude, vaid ka 
humanitaaria ja teiste teadusvaldkon-
dade vahel. Meediauuringud on tradit-
siooniliselt kuulunud sotsiaalteaduste 
valdkonda, sugu ja keha olnud pigem 
bioteaduste objektiks, humanitaarne 
käsitlus toob aga esile nende mõistete 
konstrueerituse ja vahendatuse.

„Humanitaarteaduste metodoloogia” 
on eesti teaduskirjanduse maastikul 
oluline mitmefunktsiooniline teos, mi-
da võib soovitada oma artiklite ja biblio-
graafiatega nii uurimistööga alustavate-
le ja edasijõudnud tudengitele kui ka 
humanitaaria uute väljavaatega tutvuda 
soovivatele õppejõududele ja uurijatele, 
aga ka kõikidele neile, kes tunnevad 
huvi humanitaarteaduste või üldse tea-
duse hetkeseisu ja tulevikuperspektiivi-
de vastu.

vakihtide toetuse. Mitte kunagi varem 
ei olnud võlakoorem Itaalias nii suur 
olnud – varasemate aastakümnete ra-
hutused, sõjad ja orjade ülestõus olid 
toonud kaasa sügava sotsiaalse ja ma-
jandusliku kriisi. 

Catilinal oli plaan Rooma süüdata ning 
paljud riigimehed, teiste seas Cicero, 
mõrvata. Ent Cicerot hoiatati ja vande-
nõulased paljastati. Catilina ise lahkus 
Roomast, kuid tema liitlased võeti kinni 
ja mõisteti surma. Catilina sõjavägi sai 
62. aastal eKr Pistoria (tänapäeval Pis-
toia) linna lähedal hävitavalt lüüa, Catili-
na ise langes lahingus. Selle lüüasaami-
sega Sallustius oma teose lõpetabki.

Uuenduslik ajalookäsitlus
Võib öelda, et „Catilina vandenõu” oli 
oma ajas uuenduslik. Varasemad roo-
ma ajalookirjutajad olid enamasti liht-
salt sündmusi reastanud, annaalides ei 
pööratud suuremat tähelepanu stiilile. 
Sallustius seevastu püüab analüüsida 
sündmuste arengut ja tausta, süüvib te-
gelaste loomusesse ja nende käitumise 
tagamaadesse ning eksperimenteerib 
keele ja stiiliga.

Ehkki ka ise nooruses poliitikuna 
karjääri teinud Sallustiusel esineb fakti-
des ebatäpsusi, on teda kui ajalookirju-
tajat juba antiikajast peale kõrgelt hin-
natud. Tema teostes sisalduvaid kõne-
sid imetleti ja neid kasutati õppemater-
jalina retoorikakoolides. Sallustiuse 
stiil on rõhutatult arhaiseeriv. Arhailine 
kõnepruuk peab ilmselt toetama esiva-

Marek Tamme koostatud kogumik 
„Humanitaarteaduste metodoloogia” an-
nab väga hea ülevaade eespool kirjelda-
tud arengust, tuues selles ühtlasi esile 
need aspektid, mis on kogumiku autorite 
jaoks olulised. Raamatu esimeses osas 
„Pöördelised ajad” kirjeldatavad „pöö-
red” (keeleline, kultuuriline, pildiline, 
kognitiivne, performatiivne) esindavad 
olulist valikut nendest uutest lähenemis-
viisidest, mis kujundavad tänapäeva hu-
manitaarteadlaste arusaama uuritavatest 
nähtustest. Kogumiku autorid näitavad, 
kuidas esmapilgul „üks ja seesama” uuri-
misobjekt võib läbi eri lähenemiste pris-
ma muutuda väga mitmepalgeliseks. 
Näiteks on keel keelelise ja kultuurilise 
pöörde raames meie mõttemaailma ku-
jundav süsteem, kognitiivse pöörde raa-
mes meie mõistuse struktuuride peegel-
dus, aga performatiivse pöörde raames 
vahend, millega tegusid sooritatakse. 

Piirid ei püsi paigas
Kogumiku teises osas „Ähmastunud 
žanrid” esitataksegi huvitavad juhtu-
mid distsiplinaarsete piiride voolavu-
sest tänapäeva teaduses. Biosemiooti-
ka, kultuurigeograafia, keeleökoloogia, 
religiooni antropoloogia ja kultuuri-
psühholoogia näitavad, kuidas humani-
taaria ühelt poolt ammutab ainest sot-
siaal- ja reaalteaduste repertuaarist, 
teiselt poolt kontamineerib oma lähene-
misviisidega nende teaduste traditsioo-
nilisse uurimisvaldkonda kuuluvaid ob-
jekte. Elu, maastik, keskkond jm uuri-
misobjektid saavad humanitaarteadlas-
te kätes uue „märgilise” sisu.
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Maria-Kristiina Lotman 
Kai Tafenau

Oh ajad, oh kombed! – need kuul-
sa rooma kõnemehe Marcus 
Tullius Cicero sõnad kuuluvad 

kindlasti ladina sententside raudvara 
hulka ja on tuttavad ehk neilegi, kes la-
dina keelega muidu sugugi pole kokku 
puutunud. Mõnevõrra vähesemad ehk 
teavad, et seda kuulsat väljendit on Cice-
ro kasutanud kõnes riigipööraja Lucius 
Sergius Catilina (108–62 eKr) vastu. 

Need tähelepanuväärsed ajad ja kom-
bed inspireerisid ka ajaloolast Gaius 
Sallustius Crispust (86–35/4 eKr), ke-
da sundis kirjutama Catilina kuriteo ja 
sellest tulenevalt riiki ähvardava häda-
ohu uudsus. Sergiuste vaesunud pat-
riitsisuguvõsast pärinev Lucius Sergius 
Catilina oli oma karjääri alustanud kül-
laltki eduka sõjaväeteenistusega ja pi-
danud olulisi ameteid, kuid talle esita-
tud väljapressimissüüdistuste tõttu pol-
nud tal mitmest katsest hoolimata õn-
nestunud saada konsuliks. 

Plaan mõrvata Cicero
63. aastal eKr kogus Catilina enda üm-
ber hulga teisigi laostunud aristokraate 
ja lubas neile vandenõu kordaminekul 
võlgade kustutamist, rikaste vara kon-
fiskeerimist ja mitmesuguseid hüvesid. 
Võlgade kustutamise lubadus tagas  
Catilinale ka varasemate sõdade võlas-
tunud veteranide ning vaesemate rah-

Daniele Monticelli

Tuliseid vaidlusi tekitanud teoses 
„Meetodi vastu” väitis Austria 
teadusfilosoof Paul Fayerabend 

juba 1975. aastal, et institutsionaliseeri-
tud uurimismeetodite rakendamine ki-
pub pärssima teadustöö uuenduslik-
kust. Teaduslikud läbimurded eeldavad 
hoopis julget äraütlemist üldaktseptee-
ritud uurimisprotseduuridest ning nor-
meerimatu katsetamist. Mitte piire et-
tekirjutavast korrast, vaid loominguli-
sest korralagedusest – Fayerabendi 
„epistemoloogilisest anarhismist” – 
sünnivad  teaduses uued ideed. 

Meetodi asemel erinevad 
lähenemisviisid
Tänapäeva humanitaaria puhul on võib-
olla liialdus rääkida epistemoloogilisest 
anarhismist, aga otsustavaid samme 
„meetodi vastu” on siiski astutud. Kui 
välja arvata mõned üksikud valdkon-
nad, ei tähenda humanitaarne uurimis-
töö enam ammu kindlale distsipliinile 
omase ja etteantud protseduuri ehk 
meetodi rakendamist uuritava objekti 
kirjeldamiseks või seletamiseks. Mee-
todi asemel võib pigem rääkida erineva-
test lähenemisviisidest, mis tingivad 
uurija arusaama uuritavast objektist; 
ning mõistetest, mis on pärit erineva-
test uurimistraditsioonidest ja mis hak-
kavad koosmõjus konkreetse uurimis-
objektiga genereerima uusi tähendusi. 
Need lähenemisviisid ja mõisted on 
loomuldasa interdistsiplinaarsed.

Ptahhotepi  
elutarkus 
tõlkinud  
Sergei Stadnikov 
158 lk, pehme köide
Egiptuse Vana riigi 
pealinna Memphise 
ülikule Ptahhotepile 
omistatud elutarkuste kogumiku põ-
hiosa sisaldab lühikesi inimsuhteid 
käsitlevaid õpetusi, lõpumaksiimid 
aga lahendavad poeetilises keeles 
inimese tahtevabaduse ja jumaliku 
ettemääratuse vahekorda.  See maa-
ilmakirjanduse raudvarasse kuuluv 
teos, mida juba vanad egiptlased lu-
gesid austusega kui iidset ja auväär-
set teksti,” on märkinud assürioloog 
Amar Annus.

IlmunudO tempora, 
o mores! 

Uut humanitaarteadustes Kust tuleb tõhusus?

Catilina vandenõu
Gaius Sallustius  
Crispus
tõlkinud Maria-Kristiina  
Lotman, Kai Tafenau
159 lk, pehme köide

Humanitaar- 
teaduste  
metodoloogia.
Uusi väljavaateid
koostanud Marek Tamm
382 lk, pehme köide

tõhususe  
traktaat
François Jullien 
tõlkinud Margus Ott
328 lk
pehme köide

Margus Ott

„Teoreetiliselt on see ilus, 
aga praktikas teostama-
tu.” „Kõigepealt mõtle 

plaan välja ja siis hakka seda teosta-
ma.” Tuttavad laused, eks ole? Isegi 
iseenesestmõistetavad. Selline ongi 
loomulik viis, kuidas tegutsemisest 
rääkida. Teooria ja praktika, plaan 
ja teostus... 

Raamatu „Tõhususe traktaat”  
autor François Jullien aga näitab 
elegantselt, et see polegi üldinimlik 
ja loomulik viis asjadest rääkida, 
vaid iseloomulik ainult ühele spet-
siifilisele traditsioonile – sellele, 
mis sai alguse Kreekast ja mille pä-
rijateks me oleme. Need enamasti 
ebateadlikud valikud aga piiravad 
meid. Jullien näitab meile teistsu-
gust asjadele lähenemise viisi. Ta 
on leidnud selle Hiinast. 

Raamat räägib sõjast ja poliitikast 
ning nende kaudu käitumisest üldi-
semalt. Kreekalikus mõtlemises 
jääb põhimõtteline tühik plaani ja 
teostuse, teooria ja praktika vahele, 
mistõttu on vajalik rõhutada ühest 
küljest osaliste individuaalseid 
väärtusi (kangelaslikkus, isiklik ka-
valus jm) ning teisest küljest juma-
likku abi (soodus juhus, Fortuna) – 
need kõik aga katavad tegelikult 
vaid lünka mõtlemises. 

Hiinalik mõtlemine põhineb hoo-
pis teistsugusel liigendusel: olukor-
ra potentsiaal, selle kalduvused ja 

„Catilina vandenõu” oli Sallustiuse 
esimene ajalooteos. Peale selle on te-
malt säilinud „Jugurtha sõda”, mis kä-
sitleb roomlaste sõda Numiidia kunin-
ga Jugurthaga 2. sajandi lõpus eKr.  
Sallustiuse mahukaimast teosest „Aja-
lugu” on säilinud ainult osa kõnesid ja 
hulk lühemaid fragmente. 

Giovanni Battista Cecchi. Catilina vandenõu. Vasegravüür, ofort. 1780.
originAALi AsuKoht: tArtu ÜLiKooLi rAAmAtuKogu, Ür 6901.

nende kalduvuste väljaarendamine. 
Vaprus ja argus pole mitte niivõrd sõ-
durite isiklikud omadused, vaid need 
tulenevad pigem olukorrast (paigutus 
maastikul, väsimus, varustatus, usal-
dus väejuhi vastu) ning omandavad tä-
henduse alles vahekorras teise poole-
ga. Tuleb osata olukorda ära kasutada! 
Tasub muide märkida, et hiina stratee-
gilise mõtlemise on tänapäeval üle võt-
nud lääne uuem sõja- ja äriteooria. 

„Tõhususe traktaadi” puhul oleme 
õnnelikus olukorras selles mõttes, et 
põhilised teosed, millele selles raama-
tus viidatakse, on eesti keelde tõlgitud: 
Sun Zi ja Sun Bini „Sõja seadused”, aga 
ka „Daodejing” ehk „Kulgemise väe 
raamat”, Aristotelese „Nikomachose 
eetika”, Machiavelli „Valitseja” ning 
Clausewitzi „Sõjast”. Jullien aitab neid 
teoseid uuesti huvitaval moel avada. 

François Jullieni „Tõhususe traktaat” 
võiks huvi pakkuda nii neile, kes tun-
nevad huvi hiina ja kreeka kultuuri vas-
tu, kui ka laiemale lugejaskonnale, kes 
tahavad oma justkui enesestmõisteta-
vaid mõtte-eeldusi paremini läbi katsu-
da. 

Surma and
Jacques Derrida
tõlkinud Mart Kangur
237 lk, pehme köide
Peagi Mart Kanguri 
eestinduses ilmuv 
Prantsuse filosoofi 
Jacques Derrida (1930–2004) hilise 
loomeperioodi tähtteos, milles autor 
vaatleb kingi või anni mõistet ja selle 
seoseid ajaloo, poliitika, filosoofia, 
religiooni ja kirjandusega. „Surma 
and” on tema 1990. aastate loomin-
gus kahtlemata tähtsal kohal, sest 
siin võetakse üles teemad, millega 
autor tegeleb veel mitu aastat, õigu-
poolest kuni oma surmani. Esile tõu-
seb niihästi Heideggeri-seos kui ka 
püüd tõlgendada monoteistlikku  
religiooni, mistõttu sellest raamatust 
alates võib hakata Derridad lugema 
justkui „lõpust alguse poole”,”  
märgib teose kohta Hasso Krull.

Ilmumas


