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Valiti eelmise aasta 
parim ajalooraamat
10. mail 2012 kuulutati Eesti Ajaloo-
muuseumi Suurgildi hoones välja 
2011. aasta parim ajalooraamat,  
milleks 15 kandidaadi seast valiti  
Aivar Jürgensoni teos „Ladina rahva 
seas. Argentina ja sealsed eestlased” 
(Argo 2011). 

Aivar Jürgenson uurib oma tõeliselt 
kaasahaaravas ja värskes raamatus, 
millal jõudsid esimesed eestlased 
meie jaoks eksootilisse Argentinasse, 
kuidas tekkisid sealsed esimesed ees-
ti organisatsioonid ja kuidas eestlased 
üldse Argentinas kohanesid. 

Missugust rolli mängib Argentina 
eestlastele päritolumaa Eesti? Kuidas 
paigutub Argentina eestlaskond glo-
baalse eesti diasporaa võrgustikku? 
Kuidas on Argentina ja argentiinlased 
mõjutanud sealsete eestlaste identi-
teeti? Neile ja teistele küsimustele vas-
tuseid otsides heidab etnoloogist au-
tor pilgu ka Argentina ajalukku ja täna-
päeva. Autorit ennast Suurgildi hoones 
preemiat vastu võtmas siiski ei olnud, 
sest ta viibis välitöödel Gruusias. 

Ajalookirjanduse aastapreemia ees-
märk on tunnustada paremate aja-
looraamatute autoreid, hinnata kord 
aastas Eesti ajalooteaduse hetkeseisu 
ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja 
ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia 
määratakse ekspertkomisjoni poolt, 
mille koosseis igal aastal muutub, 
kuid kuhu alati kuuluvad kaks-kolm 
ajaloodoktorit, eelmise aastapreemia 
laureaat ja korraldaja esindaja. 

Aastapreemia väljaandmise algata-
jad olid 1995. aastal Eesti Ajalooarhiiv 
ja tollal Teaduste Akadeemia alluvuses 
tegutsenud Ajaloo Instituut (nüüd osa 
Tallinna Ülikoolist); aja jooksul on  
lisandunud ka enamus teisi Eesti  
mäluasutusi. Preemia määratakse  
alati ainult ühele teosele ja see on  
kutseliste ajaloolaste endi seas väga 
prestiižne – annavad selle ju n-ö  
tsunftikaaslased. 

Suuresti just ajalooalasele teadus-,  
aime- ja õppekirjandusele keskendu-
nud kirjastuse Argo poolt välja antud 
raamatud on kirjastuse tosina tegevus-
aasta jooksul pea alati kuulunud aja-
lookirjanduse aastapreemia nominen-
tide hulka. Varem on neist aastapree-
mia saanud Inna Põltsam-Jürjo 
„Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu  
16. sajandi esimesel poolel”  
(ilmunud 2009).

ven, samuti Jürgen Rooste ja fs. Hilis-
õhtul astusid klubis Kink Konk publiku 
ette Sõpruse Puiestee ja Varsovie.  
Pargiraamatukogu lõpetas aga tradit-
siooniline vabaõhukino, kus näidati 
Rainer Sarneti filmi „Idioot”.

Laupäev algas raamatuoksjoniga Tar-
tu Kirjanduse Majas, nooremal publi-
kul avanes aga koos perega võimalus 
vaadata nii Grigori Osteri stsenaariumi-
te põhjal tehtud multifilme kui ka seik-
luslikku lastefilmi „Mereröövlimäng”. 
Juba varasel pärastlõunal algas ka järje-
kordne Õnnekonverents Nooruse gale-
riis – interdistsiplinaarne sündmus, 
mis põimib kujutavat kunsti ja kultuuri-
kriitilist mõtet. 

Õhtupoolikul toimus traditsiooniline 
Prima Vista noortekas ning seejärel 
võis tutvuda flaami luuletaja Frank De 
Critsi loominguga. Festivali viimane 
päev Tartus lõppes meeleoluka õhtuga 
klubis Vein ja Vine, kus esitleti Eda Ahi 
debüütkogu „Maskiball”.

Pühapäeval jätkus kirjanduspidu  
Prima Vista seekordses partnerlinnas 
Elvas. Maaliline linnaruum ja õdus koh-
vik Ameli koos kirjanike esinemiste ja 
ekskursiooniga kirjanduslooliselt olu-
listes paikades, mida Elvas leidub tões-
ti sõna otseses mõttes igal sammul, pa-
nid ühtlasi tänavusele festivali-
le kauni ja meeldejääva punkti.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012

Marja Unt 
festivali programmijuht

Mai teisel nädalalõpul Tartus 
võis taas kord tõdeda, et kir-
jandus suudab täita paljud ja 

väga erinevad ruumid, alates kõrvalis-
test paikadest äärelinnas ning lõpeta-
des raamatukogu, pargi, kohviku ja ko-
guni kaubamajaga. Toimus järjekord-
ne, senistest kõige mahukam, kuid sa-
mas ka terviklikuma programmiga 
Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival 
Prima Vista, mille õnnestumisele aita-
sid kaasa paljud organisatsioonid ja te-
gijad üle Eesti.

Festival, mille peateema oli seekord 
„ruumID”, sai hoo sisse juba 7. mail, mil 
publiku ette astusid inglise muusikakrii-
tik Simon Reynolds ning legendaarne 
saksa laulev luuletaja Wolf Biermann. 
Ka teisipäeval-kolmapäeval võis osa saa-
da mitmesugustest eelüritustest, nelja-
päev aga algas päikese, sooja kevadilma 
ja Prima Vista piduliku avamisega TÜ 
Raamatukogus. Samal hommikul olid 
juba avatud ka raamatulaat ja pargiraa-
matukogu, lisaks algas omanäoline ala-
programm Anna Haava tänaval. 

Päeva jooksul toimus rohkelt üritusi 
ja ettevõtmisi – kontserte pargiraama-
tukogus, Jevgeni Griškovetsi seminar, 

Maksakaste ja kalakotlet, kiluvõi ja 
karamellkissell, kartulisalat ja klimbi-
supp – samalaadseid toite võiks loet-
leda veel palju-palju ja kõigil meil, 
kelle teadlikud mälestused viivad 
nõukaaega, on olemas oma mälestus 
neist roogadest. Ajakiri Oma Maitse 
talletas meie ühise söögimälu  
1970.-80. aastatest kaante vahele. 
Raamatu „Söögimosaiik” autorid  
on Raili Mikk, Tuuli Mathisen ja 
Margit Arndt-Kalju. Raamatu  
fotod on teinud Meeli Küttim. 
Vt lk 8
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Grigori Osteri meistriklass ja palju 
muud –, avatseremoonia aga jätkus va-
bas õhus, kui Toomas Liivamägi kõne-
les Toomemäel sealsete paikade kauge-
mast ja lähemast minevikust. Jalutus-
käik lõppes Akadeemia toimetuse ees, 
kus elevust tekitasid ajakirja toimetuse 
etteasted ning mündi eest võis soetada 
Akadeemia vanu numbreid. Avapäeva 
õhtupoolik kujunes kohvikukeskseks: 
Ülikooli kohvikus kõneldi 1960. ja 1970. 
aastate omakirjastuslikest almanahhi-
dest, edasi suunduti päeva lõpetama 
festivali klubisse Vein ja Vine, kus esi-
nes tänavuse Prima Vista patroon Mih-
kel Mutt.

Teisel festivalipäeval oli publikul pal-
ju valikuid – võimalus kohtuda Grigori 
Osteri ja Jevgeni Griškovetsiga meeli-
tas paljusid, huvilisi jagus ka Tartu kau-
bamajja jälgima Prima Vista ja Mood-
Performance-Tants eriprogrammi, sa-
muti avalikele loengutele ja raamatu-
esitlustele, soome-ugri kirjandus- 
õhtule ja arutelule prantsuse bändiga 
Varsovie.

Õhtune programm keskendus paljus-
ki kirjanduse ja muusika ühisosale:  
Pargiraamatukogus toimus taas kord 
laulvate kirjanike kontsert, mille mit-
mekesist kava täitsid laulu ja luulega 
Merca, Justin Petrone, Vahur Afanasjev 
ja belgia luuletaja Serge van Duijnho-

Andres Adamson
ajaloodoktor

Maksakaste ja klimbisupp 

Ilmub Steve  
Jobsi elulugu
Ajakirjade Kirjastuse vahendusel 
jõuab mai viimastel päevadel poelet-
tidele Walter Isaacsoni kirja pandud 
Steve Jobsi eluloo kauaoodatatud 
eestikeelne versioon. Raamat räägib 
haarava loo kirgliku ettevõtja käänu-
lisest eluteest; kõrvetavalt eredast 
isiksusest, kelle täiuseiha ja julge  
tegutsemine tekitasid pöörde mit-
mes tööstusharus. Jobs aitas  
raamatu koostamisele kaasa ja ei 
kuulutanud tabuks ühtegi teemat. 
Teose originaalväljaanne oli pikka 
aega raamatute müügitoppides  
nii maailmas kui ka Eestis.

2011. aasta parim 
spordiraamat
Kirjastuses Argo välja antud Valter 
Heueri raamat „Meie Keres” tunnis-
tati 20. aprillil toimunud Eesti Olüm-
piaakadeemia aastakonverentsil 
2011. aasta parimaks spordiraama-
tuks ja pälvis esmakordselt välja  
antud Georg Hackenschmidti  
raamatuauhinna. Auhinna saab iga 
kalendriaasta jooksul ilmunud parim 
eestikeelne spordiraamat, mis räägib 
spordi mõttest ja ausast mängust.  
Raamatus „Meie Keres” on maletajast 
literaat Valter Heuer meeldejäävalt  
kirja pannud maailma maletippu jõud-
nud sportlase elu- ja kannatusloo. 

Mängufilmisari 
alustas hoogsalt
Huvi aprilli lõpus alustanud sarja 
„Eesti filmiklassika” vastu on olnud 
elav: hiljuti sajandi filmiks kuuluta-
tud „Kevadet” müüdi rohkem kui  
12 000 eksemplari. Sarja avafilmi 
„Viimne reliikvia” tiraaž oli 45 000 
eksemplari. Sel nädalal on müügil  
Leida Laiuse „Mäeküla piimamees” 
unustamatu Jüri Järvetiga peaosas, 
juba laupäeval jõuab kaubandus- 
võrku Peeter Simmi „Ideaalmaastik”. 
Kokku ilmub „Eesti filmiklassika” 
sarjas 30 Eesti mängufilmi, millest 
enamik jõuab DVD-le esimest korda. 
DVD-sarja väljaandmist juhib  
kirjastus Hea Lugu, filme levitab  
AS Eesti Ajalehed. 

Kirjandusfestival Headread
30. mai – 3. juuni Tallinnas
Festivali kava vt www.headread.ee

Akadeemia toimetuse aktsioon „Aknadeemia” Tõnissoni pargis.� �Foto�Mart�orav

Kirjandust täis  
nädalalõpp Tartus
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Tuvi jalutab
Ilmar Trull
72 lk, kõva köide
Ilmar Trulli luulekogumik on 
tulvil vahvaid ja vaimukaid 
lasteluuletusi. Kogu on  
illustreeritud Trulli enda joonistatud  
piltidega.

Muinasjutt  
pisiasjadega
Grigori Oster
tõlkinud Ilona Martson
238 lk, kõva köide
Ükski laps ei taha, et mui-
nasjutt õhtul ära lõppeks. Eriti kui  
ta teab, et see muinasjutt ongi – oo  
õudust! – see kõige-kõige viimane ning 
edasi tuleb magama jääda. Aga nüüd 
õpetab kirjanik Grigori Oster lugejatele 
kavala nipi, kuidas lõppu edasi lükata. 
Selleks tuleb olla vaid piisavalt tähelepa- lised inimesed, kelle majasid tabavad 

täiesti suvalisel hetkel mürsud ja kehasid 
suvalisel tänavanurgal kuulid. 

Sellises maailmas pole Mitchelli vai-
mus „positiivne programm” võimalik – 
sedasi tiirutabki „De Niro mängu” pea-
tegelane Bassam üksinda ringi kivist, 
tolmust ja inimlihast deliiriumis, otsi-
des kaose umbsest labürindist väljapää-
su ja leides selle lõpuks mingil moel  
Pariisis, mida ta peab väga vaikseks lin-
naks, kuna seal ei lenda pommid, aga 
kus ta on sama üksi kui Beirutis.

Kuid ka põgenemine on tegu, mis 
muudab olemasoleva jõujooni ja võtab 
maapealselt kaoselt tükikese tema 
jõust. Nii et võib-olla on Mitchell taba-
nud midagi väga olulist ja paikapidavat: 
iga tegu, ükskõik kui eraldiseisev see ei 
tunduks, asetub suhtesse teiste tehtud 
või tegemata tegudega. 

Seda enam, et kui õigus on ka Glavi-
nicil ning tõeline üksindus on vaid fan-
taasia – totaalseski üksinduses hakkab 
inimene ikkagi teist inimest otsima, te-
ma eksistentsi tundma, olgu see teine 
siis kuitahes läbinähtav illusioon.  
Üksindus pole tegelikult valikuvõima-
lus. Inimene pole mitte objekt, vaid 
seoste kogum. Millised on nende seos-
te toonid, on igaühe enda teha. 

David Mitchell vestleb Aet Varikuga 
kirjandusfestivalil HeadRead reedel,  
1. juunil kl 18 Kirjanike Maja musta laega 
saalis. Thomas Glaviniciga on võimalik 
kohtuda laupäeval, 2. juunil kl 12 Kirjani-
ke Maja musta laega saalis, kus ta vestleb 
Peeter Helmega. Samal päeval kl 14 vest-
leb Triin Tael Rawi Hage’iga.
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Jan Kaus

Mis ühendab selliseid kaasaeg-
seid kirjanikke nagu David 
Mitchell, Thomas Glavinic ja 

Rawi Hage? Eesti kontekstis ehk eel-
kõige see, et kõik kolm nimetatut kü-
lastavad 30. maist 3. juunini toimuvat 
kirjandusfestivali HeadRead ja et kõigi 
kolme raamatud on ilmunud eesti kee-
les just kirjastuse Varrak sarjas „Mood-
ne aeg” – David Mitchellilt romaanid 
„Pilveatlas” (2006, tlk Aet Varik) ja „Va-
rikirjas” (2011, tlk Aet Varik); Thomas 
Glavinicilt romaan „Öötöö” (2011, tlk 
Terje Loogus) ja Rawi Hage’ilt romaan 
„De Niro mäng” (2012, tlk Triin Tael).

Kas totaalne üksindus  
on ülepea võimalik?
Aga võiks korraks kaaluda, kas nimeta-
tud teoseid seob ka midagi sisulist. 
Võib öelda, et mingis mõttes kindlasti. 
Neis raamatutes kaalutakse ühel või 
teisel moel üksindust. 

Kõige selgemalt ja otsesemalt kirjel-
dab seda Thomas Glavinic oma romaa-
nis „Öötöö”. Glavinic, kelle looming on 
väga mitmekesine ja emotsionaalselt 
kirev, maalib siin lugeja silme ette post-
apokalüptilise seisukorra – maailma, 
kust ühel hommikul on kadunud kõik 
inimesed peale ühe. Muidu on kõik pai-
gas, pole mingit Hollywoodi filmide vai-
mus füüsilist kaost ega kokkuvarise-
mist, kosmosest või Maa sisemusest 
saabuvate väliste mõjude hukutavat toi-
met. Toimub midagi lihtsamat ja totaal-
semat – inimesele tuttav maailm kaob.

Kuigi kõik esemed ja objektid on al-
les, on kadunud inimesed, kes asju ka-
sutaks või käima lükkaks. Glavinic ei 
selgita, kuhu ja miks inimesed haihtu-
sid ja miks on üks neist ikka veel alles. 
See tuleneb tõsiasjast, et Glavinici pais-
tab huvitavat eelkõige see, mis toimub 
üksiku inimese sees. Parasjagu jubeda 
„Öötöö” käigus tõstatub küsimus: kas 
totaalne üksindus on ülepea võimalik? 
Kas üksinduse romantiline käsitlus po-
le mitte eksitav, sest eeldab alati masse, 
kellest eralduda? Aga mis saab siis, kui 
need massid kaovad? Teisisõnu: üksin-
dus teiste inimeste suhtes või hulgas ei 
pruugi enam pärast „Öötöö” lugemist 
tunduda „õige” üksindusena.

Iga väiksemgi  
heatahtlik otsus loeb 
Kuigi võib väita ka vastupidist – just 
suurte masside või jõudude vastas võib 
inimene tajuda eriti teravalt oma üksin-
dust, oma jõu nappust, oma hääle hap-
rust. Suuri masse või jõude iseloomus-
tab mingi irratsionaalne ja tungiline 
sund kasvada, haarata endasse ja alluta-
da, hävitada kõik takistused. David 
Mitchellil seisavad selle vastas inime-
sed, kes pole massi ees veel päriselt al-
la andnud, pole kaotanud oma analüüsi-
võimet või soovi asjade käiku mõjutada.

De Niro mäng
Rawi Hage
tõlkinud Triin Tael
sari „Moodne aeg ”
232 lk, kõva köide

Varikirjas
David Mitchell
tõlkinud Aet Varik
sari „Moodne aeg ”
496 lk, kõva köide

Öötöö
Thomas Glavinic
tõlkinud Terje Loogus
sari „Moodne aeg ”
320 lk, kõva köide

Täieliku üksinduse 
võimatusest

ilmunud

ilmumas

Mitchelli romaanide üks läbivaid kü-
simusi kõlabki umbes nii: kas indiviid 
saab mõjutada üldist asjade seisu, kas 
tema õiglustunne saab vastu mingi suu-
re organisatsiooni või masside tahte al-
lutavale, vallutavale, mõnikord lausa 
hävitavale impulsile? Selle küsimuse 
teenistuses on ka Mitchelli romaanide 
ülesehitus – üksteisega esmapilgul lõd-
valt haakuvates lugudes tulevad esile 
varjatud seosed. 

Sedakaudu näitab Mitchell, et kui 
kõik maailmas toimuvad üksikud lood 
on sõltumata ajast ja kohast mingil moel 
omavahel seotud, saab iga inimene – 
ükskõik kui üksik, tagakiusatud ja  
ähvardatud – olemasoleva tasakaale ja 
elemente mõjutada. Iga väiksemgi hea-
tahtlik või vastutustundlik otsus ja žest 
loeb. Iga empaatiline mõte ja tegu on nagu 
tilk mett maailma jubeduste tõrvatünni.

Rawi Hage’i painajalik linn
Rawi Hage oma romaanis „De Niro 
mäng” vahest nii optimistlikult ei mõt-
le. Hage näitab, kuidas sõda, vägivald 
ja kaos kõiki inimesi üksteisest lahku 
rebivad, mõistes nad üksindusse üks-
teise läheduses. See on maailm, kus 
sõber võib olla sõbrale hunt. Liibanoni 
pealinnas Beirutis toimuv võib eesti lu-
geja jaoks kergesti liigituda luupainaja 
valdkonda – see on pidev luupainaja, 
millest pole võimalik ärgata ja mille 
eest on võimalik vaid põgeneda. 

Hage ei hakka toimuva tagapõhju de-
tailselt avama – kristlaste, moslemite, sot-
sialistide ja Iisraeli armee vahel toimuva 
möllu all kannatavad kõige rohkem tava-

Thomas Glavinic, Rawi Hage ja David 
Mitchell on tänavuse Tallinna  
kirjandusfestivali HeadRead külalised.  
Fotod�Ingo�PertraMer,�BaBak�SalarI,��
Murdo�Macleod

www.varrak.ee

Odessa lood ja  
teisi novelle
Isaak Babel
tõlkinud Olev Jõgi
312 lk, kõva köide
Isaak Babeli novellikogu 
koosneb tsüklitest „Ratsaarmee”, 
„Odessa lood” ning veel kaheksast  
lühijutust. Babel on oma eripärase ja 
meeldejääva stiiliga üks vapustavamaid 
novellikirjanikke maailmas. Tema lühijut-
tudes kajastuvad nii jõhker ja muutlik 
reaalsus, milles ta elas, kui ka tema en-
da sisemised konfliktid. Jutustused on 
täis hüperboole, romantilisi kontraste ja 
omanäolist paatost, milles sulanduvad 
üheks julmus ja kangelaslikkus. Raama-
tule on kirjutanud saatesõna Mihkel  
Kaevats, ning eesti lugejale mõeldud 
pöördumise Isaak Babeli lapselaps  
Andrei Malaev-Babel.

Praktikaaruanne
Daniel Vaarik
156 lk, pehme köide
„Praktikaaruanne” on tegeli-
ku elu sündmustel põhinev 
pöörane retk läbi 1990. aas-
tate Eesti ajalehe- ja raadiotoimetuste. 
Minajutustaja kirjeldab oma meeleheit-
likke ponnistusi uurivaks ajakirjanikuks 
saamisel, samal ajal joonistub tema ju-
tustusest välja ainulaadne pilt ühest olu-
lisest muutuste ajastust Eesti Vabariigis. 
See kõik kokku on korraga nii ülimalt 
naljakas kui ka lohutamatult kurb.
Daniel Vaarik õppis Tartu Ülikoolis  
ajakirjandust, kuid on täna laiemale  
avalikkusele tuntud kui ühiskonna- 
kriitiline ajaveebipidaja. 

Vabariigi pojad ja 
tütred, III osa
Enn Nõu
414 lk, kõva köide
Esimene maailmasõda, 
taluelu Läänemaal, Päts, Laidoner,  
Teine maailmasõda, okupatsioonid, 
küüditamised, metsavennad, Saksa 
sõjavangis, põgenemine Rootsi, Kana-
dasse, kannatused Eestis pärast sõda, 
arreteerimised, NKGB küüsis, surma-
laagrid, küüditatute elu Siberis,  
armastus, elu ja surm igasugustes  
variantides – kõik põimub punase  
lõngana läbi ühe sugukonna romaani. 
Väikeste inimeste elud peegeldavad 
Eesti riigi ja rahva keerulist ajalugu. 
Romaan pakub võtmeid, kuid uksi  
pärani ei ava, sest seda ei oska keegi.

nelik, otsida põnevaid pisiasju ja  
nende kohta küsimusi esitada. Täpselt 
nii tegi kaval puuhobune Läkiläki,  
kui karusselli direktor ühel õhtul oma  
kõige viimast muinasjuttu jutustama 
hakkas – ja see jutustamine kestis ter-
ve öö! Populaarse vene lastekirjaniku 
Grigori Osteri „Muinasjutt pisiasjade-
ga” maailm on erakordselt rikkalik. 
Pisipoiss Fedja jonnib nii, et ta saade-
takse karistuseks kosmosesse, kont-
rolör ja jänes saavad sõpradeks ja 
hakkavad koos loodust kaitsma, kass 
Aksinja ei märkagi, kuidas ta veega 
torust alla läheb, taat Sergei muutub 
neegriks, kuna nühib ennast šokolaa-
ditahvliga ning vapper miilits Ivan 
leiab erikoolis õpitud üleinimlikke 
võimeid kasutades üles luuletaja 
Pampuškini püksid. Need ja veel  
paljud väga pisiasjad on nüüd teie  
päralt – naerge ja nautige!

Leskede  
kadunud maailm
Andrus Kasemaa
176 lk, kõva köide
Andrus Kasemaa (snd 
1984) on Eesti uue põlve 
andekamaid luuletajaid, tänaseks  
kolme luulekogu autor. „Leskede kadu-
nud maailm” on tema esimene proosa-
teos, mis jätkab luulekogudest tuttavat 
Peipsi-äärset omakandimütoloogiat, ent 
sedapuhku märksa laiahaardelisemalt. 
Vanade fotodega illustreeritud teos on 
kütkestavalt kirjutatud proosapoeem 
leskedest, nende elu siirdefaasidest, 
kiindumustest ja unenägudest, haarav 
kirjanduslik etnograafia maailmast,  
mille me oleme kaotanud, ent mis  
seda enam meid kummitab.

Seilates sadamata. 
Omakirjastus  
okupeeritud Eestis
Kersti Unt
432 lk, kõva köide
Sügaval Nõukogude ajal, 
kuuekümnendate lõpul algas Eestis 
noorte vihaste meeste ja naiste liiku-
mine, mis sai hiljem nimeks almanah-
hiliikumine. Masinakirjas paljundati 
väljaandeid, millel poleks olnud min-
git võimalust ilmuda ametlikes kirjas-
tustes. Neis alustasid sellised kirjuta-
jad nagu Ave Alavainu, Leelo Tungal, 
Peep Ilmet, Toomas Vint ja teised. 
Tartu Ülikooli maailmakirjanduse lek-
tor Kersti Unt on käesolevas raamatus 
koostanud valiku almanahhides ilmu-
nud materjalidest ja varustanud selle 
ülevaatliku sissejuhatusega. 

Paul Erikson.  
Ühe Narva noorme-
he seiklused I maa-
ilmasõja keerises
Adolf Kraan
495 lk, kõva köide
„Paul Erikson” on Adolf Kraani (1896–
1992) eluloolistel andmetel põhinev 
ajalooline romaan. Spordilembese pea-
tegelase unistusele saada Georg Luric-
hi eeskujul elukutseliseks maadlejaks, 
tõmbab kriipsu peale algav maailma-
sõda. Kraan käsitleb olude sunnil Läti  
Kütipolgus teeniva peategelase silme 
läbi Esimese maailmasõja kulgu, Vene 
tsaari kukutamisele järgnevaid revolut-
sioonilisi meeleolusid sõjaväes ja vae-
semates rahvakihtides, kuhu ta ka ise 
kuulus. Peategelase kõhklused ja arut-
lused omaaegsete probleemide teemal 
aitavad tal selgitada, mis on elus oluline. 



Lisaks on detektiivid juba traditsioo-
niliselt üksildased hinged, kes küll 
kuuluvad ühiskonda, kuid vaatlevad se-
da samal ajal kõrvalseisjatena. Eunuhhi 
staatus annab Yasimile küll juurdepääsu 
ühiskonna eri kihtidele, kuid samal ajal 
ei võeta teda kusagil ka päriselt omaks. 

Mõrvamüsteerium Istanbulis
Yasimi sarja neljas raamat „Kuri silm” 
(e. k 2012) viibki lugeja sündmuste 
keerisesse, mida mõjutab suurel mää-
ral see, mis toimub sultani haaremis. 
Raamatu alguses on Osmanite impee-
riumi allakäik kestnud juba mõnda  
aega. Kui Osmanite laevastiku admiral 
egiptlaste juurde põgeneb, peab Yasim 
välja uurima, mis sundis teda reeturiks 
hakkama. Üsna varsti saab Yasim aru, 
et paša käitumise mõistmiseks peab ta 
selgusele jõudma selles, mis toimub 
sultani haaremis, kus noored naised 
üksteise järel surevad. 

Jason Goodwin tuleb sel aastal Head-
Read festivalile juba kolmandat korda 
ning need, kes ei ole veel tema raamatu-
tega tuttavad, võivad alustada seda tut-
vust kenasti „Kurjast silmast”.

Natasha Cooper vestleb Jason Goodwini-
ga kirjandusfestivalil HeadRead laupäe-
val, 2. juunil kl 17 Kirjanike Maja musta 
laega saalis. 

suur pluss on kahtlemata huvitavad ja 
usutavad tüübid ning inimlik ja meeldiv 
peategelane.

Trish Maguire on perekonnaõiguse 
spetsialist, keda kannustab kirglik õig-
lusejanu ja kes on alati valmis kaitsma 
neid, kellele on tehtud ülekohut. Ühek-
sa raamatu vältel on lugejatel võimalik 
jälgida tema ametialast edenemist ning 
muutumist inimesena. Olukorrad, mil-
les ta peab tegutsema, on realistlikud 
ning lahendused pole kaugeltki ker-
ged. Et kõik oleks tõepoolest tõsiselt-
võetav ja õige, on Natasha Cooper palu-
nud abi ka oma juristidest sõpradelt, 
kes on ta käsikirju enne nende avalda-
mist lugenud. 

Natasha Cooper on teinud omalt 
poolt palju krimikirjanduse tutvustami-
seks, ta on olnud Briti kriminaalkirjani-
ke seltsi president ning organiseerinud 
Harrogate’i kriminaalkirjanduse festi-
vali, nii et on isegi öeldud, et kui krimi- 
ja põnevuskirjanduse maa oleks konsti-
tutsiooniline monarhia, siis oleks selle 
ainuvõimalik ja ideaalne kuninganna 
just Natasha Cooper. 

Jason Goodwin  
ja eunuhh Yasim
Briti ajaloolase Jason Goodwini raama-
tute tegevus toimub küll Suurbritan-
niast üsna kaugel, aga ka tema tegela-
sed on värvikad ja sümpaatsed. Büt-
santsi ajaloo õpingud Cambridge’i üli-
koolis andsid Goodwinile piisava ette-
kujutuse Osmanite impeeriumist, et 
oma detektiiv just selle suurriigi langu-
se ajastusse tegutsema panna. 

Kui Jason Goodwin alustas oma kri-
miromaanide sarja, sai juba esimene 
raamat „Janitšaride puu” 2007. aastal 
vägagi ihaldatava Edgari auhinna pari-
ma kriminaalromaani kategoorias. Esi-
mesele romaanile järgnesid peagi tei-
sed, milles kõigis toimub tegevus  
19. sajandi Istanbulis ning kuritegusid 
uurib eunuhh Yasim. Eunuhhi valis 
Goodwin oma raamatute kangelaseks 
just sellepärast, et eunuhhid pääsesid 
ka sultani haaremisse, kust said alguse 
üsna paljudki intriigid ja sepitsused. 

ilmunudilmunud

Kuri silm
Jason Goodwin
tõlkinud Juhan Habicht
270 lk
pehme köide

Eksitus
Natasha Cooper
tõlkinud 
Lii Tõnismann
253 lk
pehme köide
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Briti krimikirjanduse 
tipud Tallinnas

Briti krimikirjanikud Natasha Cooper ja Jason Goodwin on Tallinna kirjandusfestivali HeadRead külalised.      Fotod�erakogu�ja�kärt�kukkur

ENSV KGB  
tegevuse  
lõpetamine
Harri Mägi
192 lk
kõva köide
Üks Eesti iseseisvuse taastamise 
tähtsaimaid verstaposte oli NSVLi 
repressiivorgani KGB tegevuse lõpe-
tamine Eestis. Seda on uurinud kolm 
parlamendikomisjoni, ent siiani pole 
meil terviklikku ülevaadet noist sünd-
musist ega KGB kontori likvideerijate 
rollist ja vastutusest. Kui kõigi teiste 
nõukogude asutuste töö lõpetati 
1991. augustis päevapealt, siis KGB 
kohaliku kontori likvideerimine  
osutus pikaajaliseks ja vaevaliseks 
protsessiks, mille detailides ei ole 
selgust siiani. Samal ajal tõestavad 
spioonilood idanaabri agentidest 
Eesti julgeolekuasutustes, et otsu-
sed, mida tehti kohalikku KGBd sul-
gedes, mõjutavad Eesti riiki senini. 
Riigikogu uurimiskomisjonide nõunik 
Harri Mägi (1955–2012) otsibki sel-
les raamatus selgust, miks ei võtnud 
likvideerimiskomisjon üle kõiki Eesti-
le tähtsaid arhiive ja dokumente ning 
miks pole meil tänini korralikku  
ülevaadet KGB likvideerimisest ja  
selle komisjoni tööst.

Koduõue  
puhkealad  
ja jalgteed
tõlkinud Erki Tinnuri
256 lk
pehme köide
Kui teil on kavas ehitada maja juurde 
õueplats, jalgtee või mõlemad, leiate 
käesolevast raamatust kõik selle idee 
teostamiseks vajalikud tegevusjuhi-
sed alates materjalide valimisest ning 
lõpetades pinnakatte paigaldamise 
ning viimistlemisega. Selle selgeid ja 
asjalikke fotosid ning asjatundlikku 
teavet sisaldava raamatu abil ei ole 
ühegi õueplatsi või jalgtee ehitamine 
liiga raske. 

Kõik looduslikust 
kivist
Sillutised, müürid ja 
trepid aias
Volker Friedrich
312 lk
kõva köide
Sellest raamatust peaks igaüks  
leidma viiteid ja näpunäiteid, ideid ja 
nõuandeid alates looduslike kivide 
lihtsast töötlemisest kuni nende 
konkreetse kasutamiseni oma aias, 
kujundades terrasse, teid, müüre või 
treppe ja sobitades neid mõne aia-
nurga ilmestamisel kokku teiste ma-
terjalidega. Raamat sisaldab üle  
950 värvifoto ja joonistuse. 

Loodussõbralik 
käsitöö
Nicola Gouldsmith, 
Jacqueline Mann
tõlkinud Mari Vihuri
190 lk, kõva köide
Säästlik eluviis on tänapäeval üha le-
vinum ja paljud unistavad tagasipöör-
dumisest lihtsama elu juurde. Sellest 
käsiraamatust leiab vanu inspireeri-
vaid käsitöötehnikaid, mis väärivad 
järeleproovimist. Pakutud 35 projekti 
võib lõputult edasi arendada ning 
need annavad palju kasulikke oskusi. 
Projektid on odavad ja neis kasuta-
takse kättesaadavaid materjale, mis 
peegeldab loodussõbralikku ja maa-
lähedast elustiili. Raamatu abil saab 
selgeks, kuidas valmistada ise küün-
laid ja seepe, õmmelda lapitehnikas, 
teha kaltsuvaipasid, värvida taimede-
ga ning anda uus elu vanakraamile.

Christine Falls
Benjamin Black
tõlkinud Krista Kaer
296 lk
kõva köide
Benjamin Blacki nime 
kasutab iiri kirjanik John Banville, kir-
jutades raamatuid, mis erinevad tema 
tavapärasest loomingust. Erinevad 
need eelkõige selle poolest, et neis 
on olemas kriminaalne süžee ning te-
gevus toimub 1950. aastate Dublinis. 
Banville’i krimiromaanide peategela-
ne on Püha Perekonna haigla pato-
loog Quirke, vastuoluline mees, kes 
püüab tema tähelepanu köitnud sala-
duslikes juhtumistes selgusele jõuda. 
„Christine Falls” on meeldesööbiva 
õhustikuga raamat inimlikust õnnetu-
sest, selle ära kasutamisest ja tragöö-
diast, mis leiab aset, kui inimesed en-
nast jumalaks pidama hakkavad. 

Sammu  
võrra maas
Henning Mankell
tõlkinud Maarja Laur
464 lk
pehme köide
Kolm noort saavad jaaniõhtul kokku 
kõrvalisel metsalagendikul, et ümber 
riietuda ja suveöös oma salajast rolli-
mängu mängida. Ühe puu taga varjab 
end aga keegi, kes teeb nende peole 
kohutava lõpu. 
Ystadi politseijaoskonnas valitseb  
suvine vaikus. Ootamatult leitakse 
üks politseinik tapetuna ning tema 
kolleegid on sunnitud tõdema, kui  
vähe nad tegelikult üksteise elust tea-
vad. Politsei ainsaks niidiotsaks on 
foto ajaloolises riietuses ja parukates 
noortest. Õudsed mõrvad aga aina 
jätkuvad ning kriminaalpolitseinik 
Kurt Wallanderil on seekord tegemist 
eriti külmaverelise mõrvariga, kes on 
temast pidevalt sammu võrra ees.

Vampiiripäevikud. 
Raev
L. J. Smith
tõlkinud Mari Pööning
223 lk
pehme köide
„Vampiiripäevikud. 
Raev” on kolmas osa L. J. Smithi  
romaanisarjast, mille põhjal valmis 
2009. aastal praeguseks ülipopulaar-
seks saanud samanimeline telesari. 
Keskkooli kõige populaarsem tüdruk 
Elena on muutunud selleks, mida ta 
kunagi kartis ja ihaldas. Damonil on 
viimaks läinud korda Elena poolehoid 
võita, kuid tema võidurõõmu mürgi-
tab kättemaksuiha Stefani vastu.  
Kas vennad suudavad otsustavas  
lahingus koos ühisele vaenlasele  
vastu astuda?

Salaring. Riitus
L. J. Smith 
tõlkinud Faina Laksberg
248 lk
pehme köide
L.J. Smith on tuntud 
noorteraamatute autor, sealhulgas 
populaarse „Vampiiripäevikute” sarja 
looja. Ka „Salaringi” põhjal on valmi-
nud samanimeline telesari. Olles  
sunnitud kolima päikesepaistelisest 
Californiast süngele Uus-Inglismaale, 
igatseb Cassie taga oma vana elu. 
Sellest hoolimata tunneb ta kumma-
list ühtekuuluvust teismeliste jõugu 
liikmetega, kes hoiavad hirmuvalitsu-
se all kogu kooli. Teinud läbi riituse, 
saab Cassiest aastasadu New Salemit 
oma kontrolli all hoidnud nõidade 
grupi liige.

Krista Kaer

Briti krimikirjandus on selleaasta-
sel Tallinna HeadRead kirjan-
dusfestivalil esindatud kahe au-

toriga, Natasha Cooperi ja Jason 
Goodwiniga. Esmapilgul võib tundu-
da, et tegu on täiesti vastandlike kirjani-
kega, kuid tegelikult seovad neid tund-
lik keelekasutus, oskus oma tegelased 
elusaks kirjutada ja suurepärased olus-
tikukirjeldused. Realistlikena mõjuvad 
nii tänapäeva London kui ka 19. sajandi 
Istanbul.  

Natasha Cooper – 
krimikirjanduse kuninganna
Natasha Cooper on nimi, mida Daphne 
Wright kasutab kriminaalromaanide 
kirjutamisel, sest kirjutanud on ta ka 
teiste nimede all, tuntuks aga saanud 
just krimikirjanikuna. Lapsepõlves oli ta 
düslektik ning lugemisraskustest aitas 
teda üle ta ema, lugema innustas ka kir-
janikust vanaema ning toeks oli kloostri-
koolis matemaatikat õpetanud nunn. 

Igatahes pidas Natasha Cooper en-
nast juba lapsena kirjanikuks, kuigi kõi-
gepealt alustas ta tööd hoopis toimeta-
jana kirjastuses. Sellest tööst ta lõpuks 
loobus ning kirjutamist alustas roman-
tiliste ajalooliste romaanidega. Edasi 
tuli üsnagi meelelahutuslik sari, täis vii-
teid ja vihjeid klassikalistele Briti krimi-
romaanidele. 1998. aastal aga ilmus 
„Luuderohi“, esimene raamat, kus te-
gutseb advokaat Trish Maguire. Prae-
guseks on ta kirjutanud selles sarjas 
üheksa raamatut ning tulekul on küm-
nes. Eesti keeles on neist ilmunud 
„Luuderohi“ (2010) ja „Eksitus” (2012).

Trish Maguire romaanid on teinud 
Natasha Cooperi ka tuntuks, sest tegu 
on küpsete, huvitavate ja mitmekihilis-
te raamatutega, milles pole siiski liial-
datud üksikasjalike vägivallakirjeldus-
tega. Natasha Cooper on ise öelnud, et 
talle on osa põnevusromaanide vägi-
valdsus võõras ja vastumeelne ning te-
ma raamatutest ei leia kindlasti piina-
miste kirjeldusi. Cooperi romaanide 
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Hea Lugu
www.mlraamat.ee

Maalehe  
viinamarjaraamat
Jaan Kivistik
128 lk
pehme köide
Eesti on üks põhjapoolse-
maid riike, kus soodsa mikrokliimaga 
kasvupaiku valides saab väljaspool 
kasvuhoonet viinamarju kasvatada 
kogu territooriumil. Raamatust leiab 
kasvatamiseks sobivate viinamarja-
sortide ja -liikide kirjeldusi ning juhi-
seid kasvatamiseks.

Maalehe väike  
laululinnuraamat
Marko Mägi
88 lk
pehme köide
Hea abiline neile, kel pole 
mahti süveneda mahukatesse linnu-
määrajatesse. Raamat tutvustab sõna 
ja pildi abil 38 tuntumat laululindu,  
keda võib igapäevaselt oma ümbrus-
konnas kohata, kas siis silmade või 
kõrvade vahendusel.

Suur  
pitsiraamat.  
Süstikpits
Eeva Talts
144 lk
kõva köide
Raamatus õpetatakse sõlmima nii 
ühe kui ka mitme süstikuga pitsi, 
tutvustatakse töövõtteid ja eritehni-
kaid, õpetatakse sõlmima pärlitega 
pitsi ja kombineerima süstikpitsi 
teiste tehnikatega. Lisaks antakse 
juhised ka pitsi viimistlemiseks ja 
hooldamiseks. 

ilmunud

Seth Godin: „Nüüd elame me maailmas, kus reeglite järgimisest on viimnegi mõnu ja 
mõte välja pigistatud.”                        Foto�raaMatuSt

Asendamatu 
asjapulk 
Kas sina oled 
asendamatu?
Seth Godin
tõlkinud  
Tiina Randus
272 lk, kõva köide

Keegi pole geenius kogu aeg. 
Einstein ei suutnud töölt tulles 
oma maja üles leida. Aga kõigis 

meis avaldub aeg-ajalt geenius, väidab 
turundusguru Seth Godin kiiresti best-
selleriks tõusnud raamatus „Asendama-
tu asjapulk”.

Tööstusrevolutsioon on käsikäes 
kooliga muutnud maailma suureks te-
haseks, kus toimetavad usinad mutri-
kesed – odavad ja vajaduse korral kii-
resti asendatavad. Asjapulgad, kes ko-
gu tehast koos hoiavad, maksavad aga 
hingehinda ja neid on ülimalt raske lei-
da. 

Kes on asjapulk? Godin defineerib  
asjapulka nõnda: „Asjapulgad on sära-
valt väljapaistvate ettevõtete alustalad. 
Nad hoiavad koos osi, mis nendeta 
omasoodu ja eri suundades liiguksid 
ning viimaks laguneks masin laiali. As-
japulki ei mainita pressi- ega börsitea-
detes, nad ei pruugi anda intervjuusid 
õhtustele uudistele, aga nad on asenda-
matud. Nende päralt on vabadus teha 
parimat tööd parimal töökohal.”

Autor tõmbab lugejal kiiresti vaiba 
alt, kirjeldades talle tema masendavat 
rolli masinatega täidetud masendavas 
töömaailmas. Seejärel ulatab ta härras-
mehelikult käe, aidates lugeja püsti, 
tutvustades talle viise ja võtteid, kui-
das end lepliku mutrikese seisusest 

Kõigis meis on  
peidus geenius

asendamatuks asjapulgaks tõsta ja sel-
le eest ka väärilist tasu saada. Godini 
nutikas ja kirglik raamat pakub ohtralt 
inspiratsiooni ja õhutust. Ainult üks 
väike pisiasi: kaart eesootavaks tee-
konnaks on vaja joonistada tulevasel 
asjapulgal endal. 

Stanfordi ärikooli magistrikraadiga 
turundusguru Seth Godin on kirjuta-
nud 14 raamatut, mis on tõlgitud 35 
keelde ja peaaegu kõigist neist on saa-
nud ülemaailmsed bestsellerid. Tema 
teostest on eesti keeles ilmunud „Nõus-
olekuturundus” (Fontes) ja „Lilla 

ilmunud
Klõps 
Kuidas teha muutusi,  
kui muutused on rasked
Chip Heath ja Dan Heath
tõlkinud Tanel Saimre
264 lk, kõva köide
Arvukad psühholoogiauuringud on 
näidanud, et meie meeli valitseb 
kaks süsteemi – ratsionaalne ning 
emotsionaalne –, mis võistlevad 
kontrolli pärast. Ratsionaalne osa 
meist ihaldab suurepärast trimmis 
keha, emotsionaalne aga anub veel 
üht tükikest šokolaadi. Esimene on 
valmis suurteks tööalasteks muutus-
teks, teine armastab mugavat välja-
kujunenud rutiini. See pingeline vas-
tasseis võib surmata parimagi muu-
tusekatse – kuid kui see ületatakse, 
võib muutus tulla väga ruttu. „Klõps” 
demonstreerib, et kõik edukad  
muutused järgivad sama, kolmest 
komponendist koosnevat mustrit.

Väikesed panused
Kuidas väikestest  
avastustest sünnivad 
suured ideed
Peter Sims
tõlkinud  
Ave Põlenik-Schweiger
200 lk, pehme köide
Raamat demonstreerib suurepära-
selt, et loomingulisus ja katsetus- 
julgus on kiiresti muutuvas maailmas 
üha olulisemad edutegurid. „Asutak-
sin ettevõtte ja ajaksin omal käel äri, 
kui mul oleks vaid hea äriidee,” kuu-
lis Sims Stanfordi ärikoolis õppides 

pidevalt. Hiljem riskikapitali investorina 
töötades tähelepanekuid tehes jõudis ta 
veendumusele, et suure idee otsingutest 
vaevatud inimesed lähtusid täiesti valest 
eeldusest: enamik edukaid ettevõtjaid ei 
alusta hiilgavate ideedega, vaid avasta-
vad need töö käigus. Katsetamine, ava-
tus muutustele ja valmisolek eesmärke 
ümber seada loovad Simsi veendumuse 
kohaselt innovatsioonile võrreldamatult 
viljakama pinnase kui pikaajaliste detail-
sete plaanide koostamine ning nende 
külge klammerdumine. 

Korrumpeerunud  
meditsiin
Arstid ravimikontsernide 
käsilastena  
Hans Weiss
tõlkinud Anu Wintschalek
256 lk, pehme köide
Austria ajakirjanik Hans Weiss läbib 
kuuekuuse ravimiesitlejate koolituse ja 
ehitab üles ravimitööstuse konsultandi 
usaldustäratava identiteedi, osaleb ravi-
mitööstuse suletud sümpoosionidel, 
pääseb ligi salajastele turundusdoku-
mentidele ja skandaalse sisuga uurimus-
tele ning muutub kliinikujuhtidele taga-
otsitud vestluspartneriks. Weiss nimetab 
nimepidi prominentseid Saksamaa ja 
Austria arste, kes seisavad ravimikont-
sernide palgalehel, ja kirjeldab, kuidas 
nad lasevad end ahvatleda ebaeetilistes-
se kliinilistesse uuringutesse, riskides 
oma patsientide tervisega. Autor toob 
näiteid kontsernide pettustest alates  
teadusuuringutest ja koolitustest kuni 
uute medikamentide läbisurumiseni.

Myriam Anissimovi  
eessõnast refereerinud  
Hanna Sinijärv

Juudi päritolu prantsuse kirjandus-
klassiku Irène Némirovsky „Prant-
suse süit” on üks esimesi ilukirjan-

duslikke teoseid Teisest maailmasõjast. 
Esimest korda alles 2004. aastal trükis 
ilmunud romaan jutustab läbinägelikult 
ja tõetruult Prantsusmaa lüüasaamisest 
ning eelkõige selle mõjust prantslaste 
eludele. Teose kõrval väärib kindlasti 
jutustamist ka „Prantsuse süidi” väga 
omapärane sünni- ja avaldamislugu.

1903. aastal Kiievis sündinud Irène 
Némirovsky hakkas kirjutama juba nel-
jateistkümneaastaselt. Uut romaani 
alustades kirjutas ta lisaks jutustusele 
üles ka kõik oma mõttekäigud. Kõiki 
oma tegelaskujusid tundis ta äärmiselt 
põhjalikult.

1930ndatel avaldasid tema väikse-
maid lookesi ja novelle erinevad Prant-
suse ajakirjad. Némirovsky debüüt- 
romaani „David Golderi” võtsid kriiti-
kud kohe ilmumisest alates vastu üks-
meelsete kiiduhõisetega ning autorist 
sai päevapealt kuulsus, keda ülistasid ja 
imetlesid kõige erinevamad kirjanikud.

Hoolimata tuntusest ei õnnestunud 
Irène Némirovskyl Prantsuse koda-
kondsust saada. 1939. aastal, mil ühis-
konda iseloomustas sõjapsühhoos ning 
möödunud aastakümnel lokkama löö-
nud äge antisemiitlik suhtumine, mille 
kohaselt on juudid sõjakad ja võimuja-
nulised kaubitsejatest okupandid, ot-
sustas Irène Némirovsky usku vaheta-

kond Pariisist ja suundus Issy-
l’Évêque’i, kus Némirovsky võttis ette 
äärmiselt ambitsioonika töö – kirjaniku 
unistustes 1000-leheküljelise teose, mis 
on üles ehitatud nagu sümfoonia, iga 
osa oma rütmi ja meeleoluga. 

1942. aasta suvel tekkisid Némi-
rovskyl kahtlused, kas tal jätkub aega 
„Prantsuse süidi” lõpetamiseks. Kirja-

nik ei üritanud oma saatuse eest pääse-
da. Ta kirjutas testamendi, milles kinni-
tas, et jätab oma laste hooldusõiguse 
enda ja oma mehe kadumise korral 
nende hoidjale.

16. juulil viidi Irène Némirovsky  
Pithiviers’ koonduslaagrisse, kust ta 
järgmisel päeval Auschwitzi saadeti 
ning peagi hukati. Vanemateta jäänud 
laste hooldaja eemaldas laste riietelt 
juudi tähe ning toimetas tüdrukud kü-
last minema. Nad varjasid end kuid 
ühes nunnakloostris ja redutasid hiljem 
Bordeaux’ linna keldrites, vedades en-
daga kaasas kohvrit perekonnale kuulu-
vate fotode ja dokumentide ning Irène’i 
märkmikuga, millesse oli kirjutatud 
imepisikeses käekirjas, et tinti ja sõja 
ajal hinnas olnud paberit kokku hoida.

Kirjaniku tütar Denise Epstein ei 
söandanud aastakümneid ema märk-
mikku avada. Alles 1996. aastal otsus-
tas naine selle kirjutusmasinal ümber 
kirjutada. Suure luubi abil alustas ta 
pikka ja rasket dešifreerimistööd – sel-
gus, et tegu ei olegi päevikuga, vaid 
äärmiselt mõjusa kirjandusteosega. 
Esimest korda 2004. aastal ilmunud 
„Prantsuse süit” saavutas kiiresti tohu-
tu menu kogu maailmas.

Prantsuse süit
Irène Némirovsky
tõlkinud Mirt Väli
Areeni Bestselleri  
5. raamat 
432 lk, kõva köide

Isesuguse sünnilooga raamat

Irène Némirovsky.                                                   Foto�®droItS�réServéd�–�denISe�ePSteIn

da ning pöördus koos lastega kristlu-
sesse. Kahjuks polnud ristimistunnistu-
sest vähimatki kasu.

Nemirovskid olid üheaegselt nii juu-
did kui ka välismaalased. Irène abikaa-
sal polnud enam õigust töötada pangas; 
kirjastused „aariastasid” oma töötajad 
ja autorid ning Irène’il ei olnud võima-
lik raamatuid avaldada. Nii lahkus pere-



määral elulugu seda saladuskatet kergi-
tab. Kuigi raamatu autoriks on märgitud 
Reagani enda nimi, siis suures osas on 
selle variautorina kokku kirjutanud aja-
kirjanik Robert Lindsey. Õigupoolest on 
see raamatule mõjunud hästi, sest tegu 
on väga loetavalt kirjutatud tekstiga. Lu-
gedes tundub aga üsna hämmastav, kui-
võrd paljud 1980ndate poliitilised prob-
leemid on sama teravad ka praegu. 

Raamatule on järelsõna kirjutanud 
Mari-Ann Kelam, kes meenutab Reaga-
ni kokkupuuteid eestlastega ja toetust 
nende pürgimustele. Pole vist kahtlust, 
et kogu Nõukogude Liidu olemasolu 
jooksul oli Reagan eestlaste jaoks kõige 
soodsamalt meelestatud USA president.
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kust kirjavahetusest, kirjeldatakse tipp-
kohtumistel tekkinud olukordi ja  
kokkulepete tingimuste üle kauple-
mist, ka pidusid.

Mis jääb rääkimata?
„Ühe ameeriklase elu” on tänaseni kõi-
ge põhjalikum raamat Ronald Reaga-
nist. Iseenesest on see natuke hämmas-
tav, sest tegu on autobiograafiaga ehk 
siis ka ametliku elulooga. Seega võib 
tekkida küsimus, millest Reagan jätab 
rääkimata? Peamiselt paistab see silma 
siis, kui Reagan räägib ajastu märksõ-
nadest, aga mõnest libiseb kiirelt üle. 

Näiteks ei taha ta pikemalt arutada 
Nixoni Watergate’i skandaali üle, sest 
Reagan oli tuntud ütluse poolest, et üks 
vabariiklane ei tohiks avalikult rääkida 
halba teisest vabariiklasest. Kuigi Rea-
gan räägib väga palju ka abikaasast 
Nancyst, siis oma esimest abikaasat Ja-
ne Wymani mainib ta vaid ühes lauses: 
„Meie abielust sündis kaks võrratut 
last, Maureen ja Michael, kuid see 
kooselu ei kestnud ja 1948. aastal me la-
hutasime.” Reagan kirjutab ka tülidest 
tütre Pattiga, kes oli peres omamoodi 
must lammas, sest ta ei toetanud isa po-

ilmunud

Tauno Vahter

Enamasti on elulugude esimene 
osa ehk lapsepõlve kirjeldamine 
kole igav lugemine. Ronald Rea-

gani puhul päästab see, et Suure Dep-
ressiooni aegne eluolu oli värvikas. 
Reagan pärines võrdlemisi kehval järjel 
Illinoisis elavate iiri immigrantide pere-
konnast. Tema isa oli kingamüüja (ja  
alkohoolik), ema väga usklik kodupere-
naine ning lapsed Ronald ja Neil said 
kolledžihariduse suuresti tänu spordi- 
stipendiumile. 

Pärast kooli lõppu pidas Reagan unis-
tuste ametiks tööd raadio spordirepor-
terina, kuid seejärel tekkis tal võimalus 
üritada filmikarjääri Hollywoodis. Ta 
mängis kokku umbes 50 filmis, kuid 
nagu ta ka ise tunnistas, oli ta peamiselt 
B-filmide näitleja ja menukamates fil-
mides mängis vaid mõne korra.  
Filmitööstuse ametiühinguliikumise 
kaudu jõudis Reagan poliitikasse, endi-
sest demokraadist sai vabariiklane ja 
1967. aastal sai temast California ku-
berner ning 1981. aastal Ameerika 
Ühendriikide 40. president. 

Reagani poliitiline karjäär  
on raamatu põhiosa
Loomulikult moodustab Reagani poliiti-
line karjäär raamatu põhiosa ja siit saab 
lugeda üsna palju nii sise- kui välispolii-
tika kujundamise köögipoole kohta. 
Reagani pärandi üle on palju vaieldud, 
kuid 1980. aastate välispoliitikas oli see 
kireva elulooga mees üks vaieldamatuid 
võtmetegelasi ning loomulikult tõuse-
vad esiplaanile USA–Nõukogude suh-
ted ning Gorbatšoviga alanud ajalooli-
sed sündmused. Selle kõrval leiavad 
käsitlemist ka Lähis-Ida ja Ladina-Amee-
rika võtmeprobleemid, USA majanduse 
reformimine, Iraani ja kontrate skan-
daal, pantvangidraamad ning muud 
ajastu peamised märksõnad. 

Raamatu huvitavaim osa on selle elu 
kirjeldamine, mis jääb kaamerate vaa-
teväljast eemale. Nii kirjeldab Reagan, 
kuidas ta üritas erinevate Nõukogude 
riigijuhtidega isiklikke suhteid luua, 
ent see kuidagi ei õnnestunud: „Jälle 
oli Kremlis uus peremees. „Kuidas ma 
saan venelastega midagi saavutada,” 
küsisin Nancylt, „kui nad kõik minu 
ees ära surevad?”” 

Kõige rohkem kirjutab Reagan suhe-
test Gorbatšoviga, seejuures on avalda-
tud pikemaid katkendeid nende isikli-

Reagan, suur suhtleja 

Mihkel Mõisnik

Ma ei mäleta, millist Enn Vete-
maa raamatut ma esimesena 
lugesin. Küll aga mäletan ül-

latavalt hästi tema raamatuid, mida 
olen lugenud. Esimest kohtumist mõ-
nega neist eriti selgesti. Nagu ka esi-
mest kohtumist Ennu endaga. Nii et 
kui peaksin miskipärast kunagi teda 
kirjas meenutama, võiks osa sellest väl-
ja näha ka umbes nii:

Žanriülene mees
Enn Vetemaaga kohtusin esimest korda 
1995. aastal 1. Balti raamatumessil, mis 
toimus Tallinnas ja kuhu kirjastus  
Kupar vajas oma stendile inimest, kes 
suudaks külastajatega inglise keeles la-

dusalt suhelda. Taoline üliõppurile igati 
sobiv tööots viiski mu tookord messile ja 
Kupra boksi, kust leidsin eest teiste hul-
gas ka Ennu (kikilips, nagu alati, ees), 
kellega jutuajamine peagi juba näituse-
paviljoni baaris jätkus. 

Tagantjärele vaadates ei saanud ma 
talle tookord küll kuigi võrdväärne vest-
luspartner olla, ent vestlus kujunes siis-
ki õige pikaks ning võõrkeelsed kun-
ded, keda õnneks eriti polnud, pidid lep-
pima üsna rutaka teenindusega. Pike-
mas perspektiivis võib-olla ka selle tõttu 
ma üldse kirjastamisalale sattusingi.

Tema loominguga olin mõistagi tut-
tav juba märksa varem, mäletan eriti 
eredalt esimest kokkupuudet „Eesti nä-
kiliste välimäärajaga”, mis mind selle  
ilmumise ajal just sobivas eas noorme-
hena tõsiselt lummas, veel eredamalt 

vaimustust „Möbiuse lehe” esimesel lu-
gemisel, aga juba hilisemast ajast ka se-
da, millise privileegina võtsin võimalust 
näha „Varasügise aedade” poognaid ju-
ba enne raamatu ilmumist.

Vetemaa ei mahu lihtsalt ühte žanris-
se ära, ning isegi need, milles ta on ol-
nud viljakas, pole temast päris muutu-
mata jäänud. Eesti proosas on ta kind-
lasti unikaalne selle poolest, et on mõnu-
sast lobisemisest kunstiliigi arendanud 
ning selles alamžanris tänaseni ületama-
tu, naiadoloogias on ta endiselt elav 
klassik, rääkimata tema loodud ja tõlgi-
tud laulutekstidest, mis näivad vahete-
vahel olevat äärmiselt sügavale meie 
kõigi teadvusesse graveeritud. Heliloo-
ming veel lisaks sellele kõigele ja kes 
teab millele veel, millega ta on aja jook-
sul kirjutamise tõttu lähemalt tutvunud. 

Ronald Reagan Berliinis kontrollpunkt Charlie juures 1982.                    Foto�corBIS/ScanPIx

Mees nagu  
saksofon
Enn Vetemaa
Jaak Urmet
216 lk
kõva köide  
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Kohtumine  
sündmuste  
horisondil
Margit Sarapik
288 lk, Prantsuse köide
Romaani keskmes on ühe 
Tartu tudengipaari seiklusrikas reis 
loomavagunis läbi Venemaa Kesk- 
Aasiasse 1984. aasta talvel. Ajenda-
tuna sündmustest, mis ulatuvad  
minevikust tänapäeva, rändab mina-
tegelane mõttes läbi aja ja ruumi ning 
püüab neist pöördelistest päevadest 
justkui salapärase musta augu servalt 
päästa midagi olulist, millele ta pole 
siiani julgenud otsa vaadata. Raamat 
oli äramärgitud töö kirjastuse Täna-
päev 2011. aasta romaanivõistlusel. 

Kerjus ja jänes
Tuomas Kyrö
tõlkinud Kadri Jaanits
256 lk, kõva köide 
ümbrispaber
Rumeeniast pärit Vatanescu rändab 
Soome, sest tahab osta pojale put-
sad. Teekond tuleb pikk, muuhulgas 
kohtub ta jänese, erinevate kõrilõika-
jate, eestlasest ehitaja Õunapi ja rea 
teiste värvikate tegelastega. See on 
kirjanduslik ilutulestik ja südamlik 
ühiskondlik satiir, moodne ja tuuni-
tud versioon Arto Paasilinna „Jänese 
aastast”. Tuomas Kyrö (sünd 1974) 
on üks oma põlvkonna hinnatumaid 
ja viljakamaid soome kirjanikke.  
Ta on kirjutanud romaane, följetone,  
kolumne, joonistanud karikatuure 
ning koomikseid. 

Punane raamat
365 ohustatud liiki
tõlkinud Matti Piirimaa
400 lk, pehme köide
illustreeritud fotodega
Punane raamat on ainulaadne, maa-
ilma kõige põhjalikum informatsiooni- 
allikas 365 looma- ja taimeliigi  
kohta, kes on kantud Rahvusvahelise 
Looduskaitse Liidu ohustatud liikide 
nimistusse. Raamatust leiab iga liigi 
kirjelduse ja levila kaardil ning ohus-
tatuse põhjused ja kategooria. Iga  
liigi kirjeldust ilmestab imeilus värvi-
foto. Lisaks põhjalik aineregister.

501 saladust
Elu, ajaloo ja maailma- 
ruumi müsteeriumid
William Hartston
tõlkinud Matti Piirimaa
400 lk, kõva köide
Mida rohkem me teada saame,  
seda enam jääb meile teadmatuks. 
Käesolev raamat on selleks suurepä-
rane innustus, esitades küsimusi bio-
loogia, ajaloo, füsioloogia, füüsika ja 
paljude teiste teaduste vallast. Raa-
mat juhatab lugeja sinnamaani, kuhu 
tänapäeva teadus on jõudnud, ning 
nendib seejärel: „Alati jääb nõnda,  
et midagi jääb meile mõistatuseks.”

Vabaduse viirastus
Kaukaasia ajalugu
Charles King
tõlkinud Jana Linnart
304 lk, kõva köide
„Vabaduse viirastus” on 
esimene tänapäeva Kaukaasia üldaja-
lugu alates Vene impeeriumi laiene-
mise algusest kuni uute riikide tekke-
ni Nõukogude Liidu kokkuvarisemise 
järel. Charles King näitab oma emot-
sionaalses ja kergesti loetavas teo-
ses, kuidas tsaarid, mägilased, revo-
lutsionäärid ja seiklejad on andnud 
oma panuse selle piirimaa lummava-
le ajaloole, ning pakub meile asenda-
matu teejuhi põneva piirkonna aja-
loo, poliitika ja kultuuri juurde. 

Žanriülene mees Enn Vetemaa

liitikat ja muuhulgas jõudis ka Playboy 
kaanel poseerida. 

Kergitab veidi ka  
poliitiliste saladuste loori
Raamatus on juttu kõigil peamistel ajas-
tu teemadel, sellest tehakse praeguseni 
kordustrükke ning tegu on endiselt 
ühe peamise allikmaterjaliga Reagani 
kohta. Kuigi mitmete Reagani otsuste 
üle nii majandus- kui ka välispoliitikas 
vaieldakse siiamaani, oleks vale pidada 
teda „lihtsalt üheks näitlejaks”, nagu 
kõlab vahel üleolev kommentaar. Rea-
gan oli president väga olulisel ajal, 
kahtlemata jättis ta nii USA kui ka maa-
ilma poliitikasse märgatava jälje ning 
tema roll NSVL-i lagunemisel oli suur. 

Kui ajalugu on näidanud, et Reagani 
hoiakud ja prognoosid NSVL-i suhtes 
osutusid õigeteks, siis näiteks Ladina-
Ameerikas ei läinud Reagani prognoo-
side kohaselt ja pärast vasakpoolsema-
te poliitikute lüüasaamist on mitmed 
neist hiljem uuesti võimule tulnud, na-
gu näiteks Nicaragua sandinistlik presi-
dent Daniel Ortega. 

Inimesena peavad paljud ajaloolased 
Reaganit mõistatuseks, kuid teatud 

Ronald Reagan
Ühe ameeriklase elu
tõlkinud Tauno Vahter
568 lk
kõva köide

Krattidest geneetika ja kosmoloogiani.
Ent mitte sellest ei kõnele Enn Vete-

maa selles Jaak Urmeti koostatud mä-
lestusteraamatus, vaid pigem juhtumis-
test ja inimestest enda ümber, kellega 
on ülimalt aktiivse elu jooksul kokku 
puutunud. Õigemini vist küll murd-
osast sellest, sest alati, kui Ennuga kok-
ku saada, kuuleb temalt jälle 
asjadest ja inimestest ka mõne 
uue loo.
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Katja Koort 
TLÜ hiina kultuuriloo lektor 

Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas 
„Bibliothequa Asiatica” hiljuti  
ilmunud korea naiskirjaniku 

Hahn Moo-Sooki esikteos „Ajalugu 
voolab” (1948) on siiamaani esimene 
originaalkeelest eesti keelde tõlgitud 
korea romaan. Raamat kuulub kahtle-
mata Korea realistliku kirjanduse pare-
mikku ning on kuulus ja armastatud ka 
mujal Ida-Aasia riikides. 

Keskne teema  
aeg ja selle toime
Teose tegevus toimub 19.–20. sajandi 
vahetusel. See oli aeg, mil riiki valitse-
nud Chosŏni dünastia langes ja Ko-
reas algas Jaapani okupatsioon, mis 
kestis kuni Teise maailmasõja lõpuni. 
Nagu raamatu pealkirigi ütleb, on teo-
se keskne teema aeg, aja kulg ja selle 
toime, mis avaldub maailma, ühiskon-
na ja eelkõige just inimeste muutumi-
ses. Aeg romaanis voolab läbi ühe pe-
rekonna kolme eri põlvkonna liikmete 
eludest, tehes ootamatuid pöördeid, 
lahutades lähedasi ja viies kokku võõ-
raid, ülendades kõige vaesemaid ja 
laastates rikkaid ja mõjukaid. 

„Ajalugu voolab” ilmus sel lühikesel 
ajal, mis jäi Jaapani okupatsiooni lõpu 
ja Korea sõja alguse vahele, ning on 
igati ootuspärane, et pinged ja ärevus, 
mis valitsesid ühe sõja järel ja teise eel 
Korea ühiskonnas, on üle kantud ka 
teose tegevustikku. Suurte muutuste 
tagajärjel vahetuvad sotsiaalsed rollid 
ja selles dramaatiliste sündmuste kee-
rises peavad romaani tegelased tege-
ma elutähtsaid valikuid, mis on tingi-
tud eelkõige eetilistest tõekspidamis-
test ja hoiakutest. 

Väärtuslik ajaloo- ja 
kultuuriloolises plaanis
Iga tegelaskuju esindab romaanis tea-
tud stereotüüpset mõtte- või elulaadi. 

Selgelt joonistub välja konservatiivse 
aristokraatia ja liberaalselt meelestatud 
noorema põlvkonna konflikt, mis on 
Aasia traditsioonilises ühiskonnas pa-
ratamatu, kui toimub üleminek lääneli-

Igavuse filosoofia
Lars F. H. Svendsen
tõlkinud Jaan Pärnamäe
248 lk
pehme köide
Norra filosoofi, Bergeni 
Ülikooli professori Lars F. H. Svendseni 
(snd 1970) teos lahkab tänapäeva 
lääne ühiskonna üht levinud vaimset 
seisundit – igavust. Oma analüüsis 
kasutab ta filosoofiat, kirjandust, 
psühholoogiat, teoloogiat ja popkul-
tuuri. Raamatu esimeses osas kirjel-
dab autor igavuse üldisi aspekte, tei-
ses esitatakse igavuse ajalugu, kol-
manda keskmes on Martin Heideggeri 
igavuse-teemalised fenomenoloogili-
sed uurimused ja neljas käsitleb seda, 
kuidas igavusega suhestuda või selle-
ga hakkama saada.  

Strukturaal- 
antropoloogia
Valik artikleid
Claude Lévi-Strauss
koostanud Marek Tamm
tõlkinud Anti Saar
320 lk
pehme köide
Kogumik on koostatud eesmärgiga 
pakkuda eesti lugejale läbilõiget 
prantsuse mõtleja, antropoloogi ja  
semiootiku Claude Lévi-Straussi es-
seeloomingust. Valitud üheksa artiklit 
esindavad Lévi-Straussi peamisi uurimi- 
steemasid – pere, sugulus, müüt jt, 
ühtlasi annab kogumik ülevaate auto-
ri metodoloogilistest töödest. Raamat 
algab ja lõpeb artikliga, milles Lévi- 
Strauss vaeb ajaloo ja etnoloogia  
vahekorda – võib öelda, et need kaks  
artiklit raamivadki autori loomingut, 
tuues ühtaegu esile nii selle sisemise 
arengu kui ka püsivuse.

Ilmunud

Ilmumas

Ajalugu voolab
Hahn Moo-Sook
tõlkinud  
Kim Jung-Kon  
ja Tarmo Lilleoja
520 lk
pehme köide

Kohad  
ja mittekohad
Sissejuhatus  
ülimodernsesse 
antroploogiasse
Marc Augé
tõlkinud Anti Saar
140 lk, pehme köide

selt korea kombestikku ning annab 
põhjaliku ülevaate riigi uuemast aja-
loost ja kultuurist. Teoses ei puudu ka 
õpetlik sõnum, mida autor võib-olla lii-
gagi tungivalt üritab esile tuua. Ida- 
Aasia riikides, kus konfutsianistlik di-
daktika on vaimuelu lahutamatu osa, on 
seesugune moraliseeriv aspekt täiesti 
loomulik, ent Euroopa kultuuri kon-
tekstis võib see tunduda tavatu. 

Saatjaks autori õpetlik hääl
Autori hääl on kohati üpris domineeriv, 
ta justkui ei usaldaks oma lugejat, an-
des tegelaskujudele ja sündmustele 
hinnanguid, öeldes iga olulisema stsee-
ni järel, mis on õige ja mis vale, mis on 
kõlbeline ja mis mitte. Vaatamata selle-
le, et Hahn Moo-Sooki jutustamise stii-
lis napib mängulisust ja elegantsi, on 
romaan kergesti loetav ja lugejal ei to-
hiks tekkida raskusi sisu mõistmisega.

Tõlkijad ja toimetajad on teinud mär-
kimisväärse töö romaani vahendamisel 
eesti keelde, arvestades eriti tõigaga, et 
tegemist on väga mahuka teosega, mis 
sisaldab palju spetsiifilist informatsioo-
ni ja koreakeelseid mõisteid, millest 
oleks raske aru saada ilma neid selgita-
va kontekstita. Võõrapärased terminid 
on varustatud põhjalike selgitustega, 
mis mitte üksnes ei tee lihtsamaks teo-
se mõistmist, vaid aitavad osa saada 
meile tänaseni veel suhteliselt tundma-
tust kultuurist.

Politics, Illusions, 
Fallacies
George Schöpflin
303 lk 
pehme köide
Ungari päritolu Briti filo-
soofi ja sotsiaalteadlase George  
Schöpflini (snd 1939) teos „Politics, 
Illusions, Fallacies” („Poliitika, illu-
sioonid, eksitused”) vaatleb dilemma-
sid, mille ette tänapäeva lääneriigid ja 
demokraatia universalismi ja globali-
seerumise tõttu on pandud. Uurides 
materiaalsete faktorite ja sotsiaalsete 
institutsioonide omavahelisi suhteid, 
võtab autor kasutusele mõiste  
„topelthermeneutika“, mis märgib su-
hete dünaamilisust ja vastastikust 
mõju. Nüüdisaegset ühiskonda ja po-
liitikat analüüsides kirjeldab Schöpf-
lin varjatud ideoloogiaid, rahvuslikku 
identiteeti ja eurotsentrismi.

Mägikodu 
Saigyō 
tõlkinud Alari Allik
224 lk 
pehme köide
Saigyō (1118–1190) on 
tuntuim varakeskaegne jaapani luule-
taja. 23-aastasena hakkas ta kõigi 
jaoks ootamatult mungaks, elades  
kogu oma järelejäänud elu tõsise era-
kust rännumehena, kes raskusi trotsi-
des ronis mööda kaljuseid mäenõlvu 
ning ööbis külmas mägiõhus okstest 
ja rohust valmistatud tagasihoidlikes 
onnides. Kogetu valas ta luulevormi. 
Käesolev eestindus koondab esindus-
liku valiku tema luulest, andes hea 
ülevaate kõikidest olulistest  
teemadest Saigyō loomingus. 

Esimene eesti keeles  
ilmunud korea romaan

Romaani „Ajalugu voolab” autor Hahn Moo-Sook, 20. sajandi väljapaistvamaid korea 
kirjanikke, koos oma viie lapsega.               Foto�erakogu

kule eluviisile.
Minu hinnangul on raamatu väärtus 

eeskätt ajaloo- ja kultuuriloolises plaa-
nis. Raamat võiks huvi pakkuda laiema-
le lugejaskonnale, sest kirjeldab detail-

Marek Tamm

Antropoloogia seostub tavakäsi-
tuses ikka kaugete ja eksootilis-
te kultuuride uurimisega. Marc 

Augé (snd 1935), pärast Claude Lévi-
Straussi lahkumist tõenäoliselt rahvus-
vaheliselt tuntuim prantsuse antropo-
loog, on aga 1980. aastatest peale pü-
hendunud eeskätt tänapäeva Lääne- 
Euroopa antropoloogilisele uurimisele. 
Ta nimetab oma lähenemist „eksotismi-
vabaks antropoloogiaks” või ka „lähe-
daloleva antropoloogiaks”, mille ees-
märk on antropoloogiliste meetoditega 
mõtestada maailma meie ümber. 

Augé on oma meetodit nimetanud ka 
„etnoanalüüsiks” (psühhoanalüüsi ees-
kujul), seades oma eesmärgiks enda kä-
sitamise „pärismaalasena omaenda kul-
tuuris”. Niisiis ei võta Augé ette ekspe-
ditsioone kaugetesse maadesse, vaid jäl-
gib igapäevaselt iseennast ja ümbritse-
vat, et siis selle põhjal pakkuda antropo-
loogilisi tähelepanekuid maailma toimi-
mise kohta. Sel moel on ta analüüsinud 

Tänapäeva Euroopa antropoloogia

näiteks Pariisi metrood, kodutuse prob-
leeme, kinnisvaraturgu, jalgrattasõitu, 
unenägusid, ent niisamuti pakkunud 
välja üldistavaid tähelepanekuid linnas-
tumise, üleilmastumise, mobiilsuse jm 
kohta. Kokku on Augé sulest ilmunud 
tänaseks üle neljakümne raamatu.

Raamat „Kohad ja mittekohad. Sisse-
juhatus ülimodernsuse antropoloogias-
se” ilmus originaalis 1992. aastal ja saa-
vutas kohe kiire edu; seda on tänaseks 
tõlgitud ligemale kümnesse keelde ja 

selle mõjusid on märgata väga erineva-
tes teadus- ja loomevaldkondades. 

Raamatu edukuse põhjuseid tuleb en-
nekõike otsida selle ladusast ja löövast 
stiilist (pole juhuslik, et Augé on aval-
danud ka mõned romaanid) ja läbinäge-
likest üldistustest tänapäeva läänemaa-
ilma kohta.

Kuivõrd Augé hinnangul ei anna 
mõiste „postmodernism” kõige adek-
vaatsemalt edasi tänapäeva sotsiaalseid 
arenguid, sest postuleerib teatava kat-

kestuse moderniseerimises, siis võtab 
ta oma raamatus kasutusele mõiste 
„ülimodernsus”, mis viitab lääne ühis-
kondadele omasele liiasusele. Ülimo-
dernsust iseloomustab Augé hinnangul 
aina paisuv „mittekohtade” hulk. Tege-
mist on anonüümsete siirdepaikadega, 
kus inimesed veedavad üha enam oma 
ajast, need on paigad, mida me ei taju 
autonoomsetena, vaid milles me viibi-
me üksnes ajutiselt, millega meid ei seo 
sotsiaalsed ega emotsionaalsed side-
med (kiirteed, lennujaamad, supermar-
ketid).Inimesed veedavad üha enam aega mittekohtades. Foto�ShutterStock
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Sõnasõnalises tõlkes tähendab āgama 
„seda, mis tuleb”, tähistades midagi, 
mis on meieni jõudnud minevikust täna-
seni säilinud traditsiooni kaudu. 

Põhjalikult on käsitletud Buddha 
õpetust ja virgumisteed, budismi suur-
kogude teemat, sangha arengulugu ja 
budismi koolkondi.

Edasiseks uurimiseks
Nagu raamatu pealkirigi ütleb, on tege-
mist tõepoolest lühikese ülevaatega ja 
kõigest esimese sammuga budismi aja-
lukku. Märkimisväärse osa raamatust 
moodustab selle bibliograafia. Pärast 
ülevaatlikke osasid keskendub edasine 
bibliograafia raamatu peatükkidele.  
Üldosade alla paigutatud raamatutes lei-
dub aga midagi huvitavat kõikide pea-
tükkide kohta. 

Peatükkide bibliograafia eesmärk on 
pakkuda lugejale teavet edasiste tõsise-
mate uuringute tarvis, mille käigus 
saaks peatüki teemat käsitleda suure-
mas mahus ja sügavuses. Lisatud on ka 
ammendav loetelu eesti keeles ilmunud 
ja eesti keelde tõlgitud arvestatavama-
test budismiteemalistest raa-
matutest.

Ilme Rääk 
raamatu toimetaja

Buddha järgijaid juhtinud ja innus-
tanud õpetuse edasiandmine on 
kestnud kakskümmend viis sa-

jandit. Tänapäeva huviline või pühendu-
nud budist võib sattuda hämmeldusse, 
seistes silmitsi budistlikus traditsioonis 
väljenduva kultuuride, filosoofiate ja 
teostusviiside mitmekesisusega. 

Lühiülevaade pikast ajaloost
Kuidas ja millal arenesid välja budismi 
koolkonnad ja alamharud? Kuidas 
seostuvad puhta maa koolkonna kirglik 
pühendumus, tantrismi maagiline  
rituaal või ületava mõistmise teoste pa-
radoksaalsed eitused ajaloolise Budd-
ha Siddhārtha Gautama otseste ja prak-
tiliste õpetustega? Kas budism muutis 
kultuure, millesse see sisenes, või 
muutsid need kultuurid budismi? 

„Budismi lühiajalugu”, aitab neile kü-
simustele vastuseid leida ja pakub põ-
nevat lugemist nii budismi ajaloo  
huvilistele kui ka budistidele endile, 
kel on antud teema kohta eelteadmisi, 
kuid kes soovivad omandada ka üldise-
mat ülevaadet – kas selleks, et minna 
edasi põhjalikumate ja spetsiifilisemate 
uurimuste juurde või selleks, et dhar-
maga seonduvaid isiklikke kogemusi 
üldisemasse konteksti asetada.

Maailmareligiooni sünd
Nüüdisaegsete ajalooliste ja tekstikriiti-
liste uuringute põhjal selgitatakse budis-
mi põhialuseid kõigi selle arenguperioo-
dide vältel, kirjeldatakse ja võrreldakse 
budismi vorme, selle algust Indias ja le-
vikut üle kogu Aasia, Mongooliast Sri 
Lankale ning Jaapanist Lähis-Itta. 

Ülevaade budismi ajaloost algab 
Siddhārtha Gautama ehk ajaloolise 
Buddha looga. Et lugeja sellest paremi-
ni aru saaks, antakse ühtlasi ülevaade 
ka India varasemast ajaloost. Autor on 
soovinud, et raamat annaks ajaloolise 
ülevaate eelkõige budismi „sisemisest” 
ajaloost ehk õpetuste ja koolkondade 
arengust, ning oleks nõnda vastukaa-
luks budistide endi loodud traditsiooni-
lisematele ajalookäsitlustele ja suudaks 
nende puudujääke korvata. 

Eriti oluliseks on autor pidanud bu-
distliku traditsiooni põhiseisukohtade 

Budismi lühiajalugu

„asukoha määramist” üldises kronoloo-
gilises ja arenguloolises struktuuris.

Budismialased mõisted  
ja olulisemad teemad
Raamatus selgitatakse budismi kesk-
seid ideid ja nendega seotud mõisteid 
budismi eri vormides ja eri arengujär-
kudel. Näiteks abhidharma peatükk al-
gab selle määratlusega: „Abhidharma 
ei ole mitte koolkond kui selline, vaid 
tekstikogu. Kõikidel koolkondadel sel-
list tekstikogu ei olnud, kuid need, kel-
lel oli, lisasid selle kaanonisse. Olemu-
selt on see suutrates esinevate mõistete 
ja analüüsikategooriate nimekiri koos 
seletustega. Eesliide abhi- tähendab 
„kohal” või „millegi kohta või üle, mille-
gi pärast või millegi jaoks” ning pealkir-
ja mõistetakse harilikult seega kui „se-
da, mis on dharmast kõrgemal” või 
„kõrgemat või erilist õpetust”.”

Paljudest sünonüümsetest terminitest 
peab autor kõige väljendusrikkamaks 
āgama mõistet. Seda kasutatakse teksti-
lise pärandi tähistamiseks, eriti Buddha 
jutlusi ja õpetussõnu sisaldavate teksti-
kogude kohta, mida india budistlikes 
koolkondades nimetati just āgama’teks. 

Birma mungad Chwedagoni pagoodi juures.�� Foto�katrIn�klIIMaSk

ilmunud
Soovilugude puu
Ingrid Uebe
tõlkinud Urmas Kaldmaa
176 lk 
kõva köide
Saksa lastekirjaniku Ingrid Uebe ju-
tud räägivad läbi lapsesilmade pool-
sada toredat lugu laste ja nende lä-
hedaste juhtumistest aastaringi 
sees. Aastaaegade kaupa – kevad, 
suvi, sügis, talv – rühmitatud lood 
jutustavad nii olulistest sündmus-
test ja tähtpäevadest (lapse sünni-
päev, lihavõtted, emadepäev, esi-
mene koolipäev, jõulud) kui ka lap-
se argipäevast, tema rõõmudest ja 
muredest, kodust ja lasteaiast, sõp-
rusest ja hingesoojusest. Läbiv te-
gelane on loodus, mida pealetükki-
matult märkama ja mõistma suuna-
takse. Raamatule annavad rõõmsa 
ilme Franziska Harvey vahvad pildid. 

Tüdrukute jutud
tõlkinud Riina Turi
160 lk 
kõva köide
Selles muinasjutuva-
ramus leidub 20 vanema ja uuema 
aja lugu väiksematele ja suuremate-
le tüdrukutele. Ja kindlasti mitte  
ainult neile! Lugeja kohtub taas 
Pöial-Liisi, Väikese Merineitsi ja 
kuldse hanega ning saab teada,  
kuidas kuri hunt ühel päeval heaks 
hakkas ja kes päästis Liblikaaia.  
Tänu eriilmelistele illustratsioonide-
le on see raamat teiste seas oma-
moodi haruldus.

Sa meeldid  
mulle,  
maasikahaldjas 
Marike!
Stefanie Dahl
tõlkinud Kadri Haljamaa
14 lk, kõva köide
Väikesel maasikahaldjal on palju te-
gemist: ta lohutab kärbseseenetüd-
ruk Idat, aitab mustikahaldjas Meelil 
maja rukkilillesiniseks värvida,  
annab metsaloomadele kontserdi 
ning otsib üles põldmari Paula kalli 
kaisulooma Kaisa.

Linnud
Suur pildiraamat
32 lk 
pehme köide
Raamatu suured värvili-
sed fotod ja asjalikud tekstid tutvus-
tavad linde kogu maailmast. Saame 
teada, kus elavad ja millest toituvad 
sellised eksootilised linnud nagu 
papagoi, tuukan, flamingo või ping-
viin. Samamoodi näeme lähipilte 
meile tuttavatest lindudest, näiteks 
varestest, kakkudest, varblastest, 
tuvidest, hanedest ja paljudest teis-
test. Suurepärased fotod annavad 
võimaluse kõiki tiivulisi üksikasjali-
kult uurida.

Aedviljad 
Suur pildiraamat
32 lk 
pehme köide
Raamatu suured värvili-
sed fotod ja asjalikud tekstid tutvus-
tavad aedvilju maailma erinevatest 
nurkadest. Saame hea ülevaate ürti-
dest, kapsa-, kartuli-, kurgi-, tomati- 
paprika- ja paljude teiste taimede 
sortidest ning ka sellest, missugus-
tes roogades neid kasutatakse ning 
kuidas võivad need maitsta. Põne-
vust pakuvad võõramaised viljad, 
näiteks lagenaaria, okra, bambuse-
kasvud, tamarind, jamss ning muud 
köögiviljad.

Budismi  
lühiajalugu
Andrew Skilton
tõlkinud Lauri Liiders
272 lk
kõva köide

Eduard ja Pihla 
hakkavad  
töövarjudeks
Tiina Saar 
illustreerinud  
Joonas Sildre
88 lk, kõva köide

Taimi Elenurm 
tööpsühholoog

Kuidas paistab täiskasvanute töö-
maailm seitsmeaastaseks saava-
le tüdrukule, kes hakkab sügi-

sel oma esimest tähtsat tööd – koolitööd 
tegema? Värviline, põnev, pildiline ja 
seikluslik – nii võib kokku võtta Tiina 
Saare lasteraamatu lugemisel tekkivad 
tunded. Raamatu keel ja tegelaste tege-
mised on rõõmsad ja külluslikud, lugeja 
saab kujutlustes teha kaasa mitmed 
katsed ja katsumused: käia näiteks 
kaugtöö-keskuses kommitegemise ro-
botit välja mõtlemas ja hambaarsti juu-
res värvilisi hambaplomme kokku se-
gamas. 

Kujutlen Pihlat pihlakpunaste juuste-
ga uudishimuliku vaatleja ja küsijana, 
kes tahab täpselt teada, mida suured 
inimesed tööl teevad. Ta märkab, jutus-
tab ja imestab, mida kõike jõuavad oma 

tööpäevas ära teha hotellipidaja, lille-
seadja, juuksur, pangatöötaja, pottsepp, 
IT-mees ja teised – kokku 12 ameti 
esindajad. Lapse silmade läbi nähtud 
töömaailm on ühtaegu avastuslik kui 
ka õpetlik. 

Pihla asub appi hotellis patju kloppi-
ma ja lillepoes lilli sättima. Mõni töö 
saab jutu ja tööde tundmaõppimise käi-
gus märkamatult äragi proovitud – näi-
teks telemajas saatejuhi mängimine või 
raamatupiltide joonistamine. Pihla teeb 
õhinal kaasa nii tõsised kui ka naljakad 
tööd – nii et mõne puhul ei saagi päris 
täpselt aru, kas on tegemist töö või pi-
gem lõbuga. Kas näiteks klounide esi-
nemine Pihla suvisel sünnipäev on ikka 
see päris töö? Pihlale meeldib, et töö 
teeb meele heaks – ja ta järeldab, et 
enamasti see just nii ongi. 

Pihla töövarjupäevades on innukat te-
ha-tahtmist, lood on lastepäraselt hoog-
sad ja lõbusad. Lapse terane pilk seos-
tab nähtud ametid tuntud ja teda asja-

dega, võrdleb ja teeb üldistusi. Näiteks 
kividest ja mördist pliidiseina ladumine 
on nagu küpsisetordi tegemine. 

Pihla ja Eduardi raamat on kasutatav 
kahekesi – vanavanematel, kes enam 
ise tööl ei käi, on aega koos lapselapse-
ga nähtu ja kuuldu läbi arutada. Nii on 
raamatus läbi põimunud veidi vanaaeg-
ne, vanavanemate noorusajast pärit 
keelekasutus ja tänapäevaselt moodsad 
tegevused: näiteks tele- ja raadiosaade-
te tegemine, IT-töö. 

Kuid raamatus on huvitavat juttu ka 
tulevikutöödest, näiteks sellest, kuidas 
kaugtöö-keskusest keerukad masinad 
lihtsamat tööd tegema juhtida. Täna-
päevasele ja tuleviku töömaailmale ko-
haselt on nii mõnigi ametimees oma 
ametit õppinud mitme maa ja mere taga 
või tulnud Eestisse oma tööd tegema 
mõnelt kaugemalt maalt. Mõned pea-
vad mitut ametit (õpetaja on lisaks ka 
kunstnik) ning vanaisa ise on teinud 
pensionipõlve algusaastatel vabataht-

likku tööd laste puutööringi juhina.
Raamat on kasulik kahel moel. Esi-

teks – sellesse kirja saanud lugude lu-
gemine ärgitab kirjeldatud tööde kohta 
lisa küsima ja neid edasi uurima. Tei-
seks tekitab see lugejas tahtmise oma 
lähikondlaste töölood samasugusel 
moel endale selgeks teha. Raamat toob 
lugejani helgeid äratundmise hetki töö-
maailma avastamisest, põimides lapse-
liku avastamisrõõmu vanaisa väärika 
elutarkuse ja põhjaliku ning täpse selgi-
tamisoskusega.

Eduard ja Pihla hakkavad töövarjudeks

Autorist
Raamatu autor Andrew Skilton 
huvitus budismist ammu enne 
Lääne Budistliku Vennaskonna 
liikmeks saamist 1979. aastal, 
kui ta sai endale budistliku nime 
Sthiramati. Ta on töötanud õppe-
jõuna Bristoli, Oxfordi, Cardiffi, 
Montreali (McGilli) ja teistes üli-
koolides. Ta on Londoni Ülikooli 
Orientalistika ja Afrikanistika  
Kolledži teadur, õpetab paali 
keelt ja on tantristlikku thera- 
vaadat uuriva teadusrühma liige.
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Kolm Kirsipuud
Vahur Kalmre
328 lk, kõva köide
Kolm Kirsipuud ehk isa 
Rein ning pojad Toomas 
ja Jaan on kokku suur tükk Eesti 
jalgrattalugu. Sellest raamatust 
saab teada, kuidas noorem vend 
Jaan sõitis 1999. aastal kuus etappi 
Tour de France’il liidrisärgis; kuidas 
vanem vend Toomas võitis 1985. 
aastal etappe Inglismaal Piimatuu-
ril; kuidas isa Rein kavaldas 1980. 
aasta Rahutuuril koondise treeneri-
na üle sakslased ja kuidas tuli Eesti 
jalgratturite edu 100 km meeskon-
nasõidus. Veel räägib raamat fini-
šispurdist, treeneritööst, Aavo  
Pikkuusist ja Riho Suunast, Sotši 
mitmepäevasõidust, kukkumistest, 
villastest rattapükstest... ning  
tööst, tööst ja veel kord tööst. 

Aiakujundus
400 ideed igasse 
aeda
Harald Braun
192 lk, kõva köide 
Maastikuarhitekt Harald Braun on 
oma raamatusse kokku kogunud  
mitusada näidet, kuidas muuta aia 
kujundus harmooniliseks ja isiku- 
päraseks. Ta kirjeldab veekogude, 
murualade, sillutise, piirdeaedade 
ja väravate ning teiste aiaelementi-
de rajamist. Raamatu väärtus on 
rohke pildimaterjal. Ligi 400 fotolt 
leiab igaüks ideid eri stiilide ja ma-
terjalide kasutamise kohta alates 
klassikalistest looduskivimüüridest 
kuni moodsast Cor-ten terasest bas-
seinide ja pergolateni.

Pereköögi  
kokaraamat 2
Lia Virkus
464 lk, kõva köide
Viis aastat tagasi ilmu-
nud samanimeline retseptikogumi-
ku järg sisaldab ajakirja Pere ja  
Kodu retseptilisas Pereköök ilmu-
nud retsepte. Siin on suupisteid,  
salateid, suppe, praade, pirukaid, 
kooke ja torte, samuti grilltoite ja 
saiu-leibu. Kogumik sobib hästi 
noore esimeseks kokaraamatuks, 
samuti juba kogenud perenaisele. 

Meie armastuse 
emmed
koostanud Piret Voolaid
104 lk, kõva köide
Lapsesuu ei valeta,  
ütleb vanarahvas. Emadele pühen-
datud kinkeraamatus räägivad täna-
päeva lasteaialapsed kodust, inim-
suhetest, õnnest ja üldse elust. 
Laste toredaid ütlemisi on talleta-
nud ja Eesti Kirjandusmuuseumi 
folkloristika osakonna ja Eesti Rahva- 
luule Arhiivi poolt 2011. aastal kor-
raldatud üle-eestilise lasteaia-päri-
muse võistlusele saatnud lasteaia-
kasvatajad.

Emadepäev
Vastse ema vested
Viktoria Ladõnskaja,  
Ženja Volohhonskaja
112 lk, kõva köide
Nende elu moto oli karjäär, edukalt 
tehtud töö. Üks neist pakkus vaata-
jaile iga päev „Aktuaalses kaame-
ras” värskeid uudiseid, teine otsis 
otse-eetris vastuseid riigi kõige  
teravamatele küsimustele. See raa-
mat räägib sellest, kuidas väikesed  
Simon ja Uma-Sofia oma emad aeg-
laselt, kuid sihikindlalt ümber kas-
vatasid. Kallid emmed, see raamat 
on kirjutatud teist ja teile.

Tuuli Mathisen

Maksakaste ja kalakotlet, kilu-
või ja karamellkissell, kartuli-
salat ja klimbisupp – sama-

laadseid toite võiks loetleda veel palju-
palju ja kõigil meil, kelle teadlikud mä-
lestused viivad nõukaaega, on olemas 
oma mälestus neist roogadest. Mõned 
mälestused on traumeerivad: tean ini-
mesi, kes senini lähevad endast välja 
köögivilja-piimasupi nimetamise peale. 
Vana head biskviitkattega rabarberi-
kooki armastavad vist küll kõik ja alati. 

Ajakiri Oma Maitse on talletanud 
meie ühise söögimälu ehk toidumäles-
tused 1970.-80. aastatest kaante vahele. 
Raamat „Söögimosaiik” on sündinud 
kolme autori – Raili Miku, Tuuli Mathi-
seni ja Margit Arndt-Kalju – koostööna. 
Pildilise poole eest kandis hoolt Meeli 
Küttim ja seda nii õnnestunult, et foto-
sid vaadates tekib kohati kahtlus, kas 
nad on ikka kaasajal tehtud. 

Mitte vaid retseptid
See ei ole kindlasti ainult retseptiraa-
mat, vaid meeleolukas ja positiivne ta-
gasivaade sellesse veidrasse aega, mis 
paljudele meist oli lapsepõlveaeg. Raa-
mat koondab nii autentseid nõukaaja 
retsepte kui ka mälestuskilde tuntud 
inimestelt. Luubi alla on võetud üheksa 
teemat, mis lahutamatu osana sisusta-
sid nõukaaja inimese päevi erinevatel 
eluetappidel. Meenutusi ja toite leiab 
nii suviselt aiapeolt, külaskäigult vana-
ema juurde, rannarahva juurest, pika-
lauapeo esimeselt ja teiselt päevalt, 
seenemetsast, Mustamäe kahetoalise 
kõigi mugavustega korteri köögist, 
kooli söögivahetunnist kui ka sõduri-
poisi toidulaualt. 

Erinevatele teemadele annavad  
meeleoluka sissejuhatuse veel tuntud 
inimeste meenutused, mis kohati on vä-
gagi lustlikud. Nii näiteks meenutab 
Ave Nahkur, kuidas järgmise päeva pi-
dudel naabrimees hapuks läinud kartu-
lisalatit praadis, või siis helgema poole 
pealt teatrikunstnik Iir Hermeliini mä-
lestused vanaemast, kes tegi pirukaid 
ikka nii, et jagus kogu küla lastele.  
Lisaks vestavad mälestuspilte poliitik 
Mart Nutt, kirjamees Jüri Pino, kirjanik 
Peeter Sauter, maalikunstnik ja muusik 
Jaak Arro, filmirežissöör ja karikaturist 
Heiki Ernits, näitekirjanik ja dramaturg 
Urmas Lennuk ja klaasikunstnik Eeva 
Käsper. 
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Ilmunud Maksakaste ja klimbisupp,  
hernekommist rääkimata

www.kirjastus.ee

Söögimosaiik
Retsepte ja  
toidumälestusi  
1970.-80. aastatest
Raili Mikk,  
Tuuli Mathisen, Margit Arndt-Kalju
176 lk, kõva köide

Ehedad elamused 
Eestimaal
Kirsi Altjõe,  
Hele-Mai Alamaa
196 lk, pehme köide

Üllatav ja armas on see, et piisavasse 
kaugusesse vajunud ajast tingituna on 
meie ühine toidumälu muutunud usku-
matult sarnaseks. Või on ehk põhju-
seks piiratud valikud, mis meie toidu-
lauad üsna äravahetamiseni ühesugu-
seks muutsid. Lugedes inimeste mäles-
tusi, võiks mitmesse kohta tõmmata 
võrdusmärgi oma mälestustega. 

Lehitsedes rohkete piltidega „Söögi-
mosaiigi” raamatut, kus nõud ja akses-
suaarid on loomulikult ajastutruud, te-
kib kõigil äratundmisrõõm ammu 
unustatud tuttavlike asjade ja sümbolite 
taasavastamisest. Elevust tekitavad 
kindlasti ka toidud, mis sageli meie üle 
laotunud turumajandusliku külluse 
sees elades on teenimatult unustusse 
vajunud. 

Lihtsad, ausad  
ja maitsvad toidud
Millal sõid viimati piima-klimbisupp või 
valmistasid kiluvõid? Ehk on aeg mit-
medki toidud taasavastada, rehabilitee-
rida ja jälle toidulauale tagasi tuua. 
Kusjuures raamatus toodud toitude 
retseptid on kõik just sellised, mis 
peaksid aitama ka lapsepõlvetraumasid 
ravida.

Toidud on maitsvad, lihtsad, ausad ja 
tervislikud. Kui kunagi võis igale lapse-
le hirmuäratav tunduda nii piimasupile 
tekkinud piimanahk, vasakule läinud 
toiduainetest tingitud verevaene sina-
kas klimp, ohtralt võbelevat pekki sisal-
dav maitsetu supp või kõrbema läinud 

piima maitsega karamellkissell, siis 
oleks nüüd ehk õige aega anda neile 
toitudele teine võimalus.

Olles valmistatud ausast toiduainest 
ja põhimaitseainena armastust lisades 
on igal toidul hoopis teine mekk kui 
suurköögi metalltünnist sadade portsu-
de kaupa valmistatul. Proovige, meenu-
tage ja taasavastage – mina leidsin küll, 
et isekõrvetatud suhkrust valmistatud 
karamellkissell ei pääse poe karamel-
linimeliste toitude lähedalegi või et  
kiluvõi koos värske tilliga krõbeda koo-
rikuga leival on üks paremaid palu maa-
ilmas. Ja loomulikult olin ka mina üks 
neist lastest, kes ei sallinud kiluvõid  
silmaotsaski.

Paralleelsed toidumaailmad
Nõukaaja eripäraks oligi ehk see, et te-
gelikult toimis kaks paralleelset toidu-
maailma. Üks oli see, mille üldnimetu-
seks sobib ühiskondlik toitlustamine 
ning mis oli üsna rangelt reguleeritud 
(etteantud toiduratsioonid ja kõikide 
kokkade piibel kokaraamat „Sbornik”) 
ja kust sageli üht-teist vasakule liikus. 
Ühiskondlik toitlustamine oli just selli-
ne, mis tekitas kauakestva äratõuke-
reaktsiooni paljude toitude vastu. Peki-
tükkidega supi ees istuv õnnetu laste-
aialaps on vägagi korduv motiiv ning 
minule valmistas näiteks ületamatut 
raskust lasteaias süüa sinakat keedu-
kartulit maitsestamata teralise kohupii-
maga. Ega praegugi vist sellest toidust 
sõltuvusse satuks. 

Ja jääb üle vaid aimata, kuidas oleksid 
need sööklate toidud maitsenud siis, kui 
neid oleks korralikult kokaraamatu ju-
histe järgi valmistatud ning kõik vajali-
kud ained toidu sisse ka jõudnud. Oli ka 
erandeid. Näiteks sain suviti malevas ol-
les mitmelgi korral kolhoosi sööklates 
sellist rammusat ja vanaemalikku toitu, 
mille meenutamine senini meele här-
daks teeb. Tol ajal kehtis ju veel reegel 
„Põllumees põline rikas” ehk siis kol-
hoosides ikka ausat toorainet jagus ja 
eks see toit oli ka paljuski kokas ja tema 
südametunnistuses kinni. 

Õnneks eksisteeris ka teine pool ja 
nigelavõitu ühiskondliku toitlustamise 
puudujäägid tehti tasa kodudes. Eriti 
pidude ajal. Iga pereema kohustuste 
hulka kuulus tegelemine defitsiidiga ja 
kui uskumatult hästi võis maitsta viiner, 
lõhekala või kasvõi Globuse ketšup ja 
konservherned! Või mäletate ehk värs-
ke kurgi maitset võiga leival, kui kurk 
kevadel esimest korda müüki tuli. Üks-
ki värske kurk ei maitse enam nüüd nii 
hullutavalt. Võti oli selles, et neid said 
harva ja süües ei teadnud kunagi, millal 
järgmine kord õnnestub seda maitset 
tunda.

Defitsiidi taganutmine oleks muidugi 
lauslollus, küll aga olen vahel tundunud 
puudust mõnest maitsest, mida väga 
oodata ja igatseda. Nüüd on aga nii, et 
vahel mõne tähtpäeva puhul tahaks 
lauale tõsta midagi head, kuid planeeri-
des jääd hätta, sest kõike head on ju ko-
gu aeg niikuinii söödud ning nagu ei 
isutagi enam millegi järele.

Muhe mõistev pilk 
toiduminevikule
Kokkuvõtvalt võib ehk öelda, et me tu-
leme just sealt, kust me tuleme. Olnut 
enam muuta ei ole võimalik. Küll on 
aga võimalik nüüd tagasi vaadata ja üm-
ber hinnata paljud omaaegsed toidud ja 
traditsioonid, mis on valikuvõimaluste 
külluses teenimatult unustusse vaju-
nud. Peaasi, et laps koos pesuveega 
välja ei lendaks.

See ei ole kindlasti ainult retseptiraamat, vaid meeleolukas ja positiivne tagasivaade 
sellesse veidrasse aega, kus paljudel meist möödus ka lapsepõlv. Foto�raaMatuSt

Kirsi Altjõe 
Pere ja Kodu peatoimetaja

Kas sa tahaksid teada, kuidas lõh-
nab ja maitseb Eestimaa? Nalja-
kas küsimus, eks ole. Aga just 

see mõte ajendas käesoleva loo autorit 
ja Pere ja Kodu fotograafi Hele-Mai Ala-
maad oma lapsed autosse pakkima ja 
võtma ette rännak mööda Eestimaad. 
Samas, mis siin ikka imestada, väljas-
pool kodumaad otsid ikka uusi mait-
seid, aga neid leidub ka siinsamas. 
Lüübnitsas, Kablis, Kalanas või Kihnus.

„Ehedad elamused Eestimaal” võtab 
kokku aastaga kogutud elamused ja ko-

Kuidas lõhnab ja maitseb Eestimaa
gemused. Avastatud ja taasavastatud 
on vägagi põnevaid paiku. Raamat 
koosneb isiklikust valikust, kuhu auto-
rid soovitavad teistelgi peredel seikle-
ma-puhkama-uudistama minna. 

Leiad siit umbes 30 peresõbralikku 
muuseumi, 20 matkarada ja mänguväl-
jakut, tosina jagu hubaseid söögikohti 
ning liivaseid rannaribasid. Välja on jäe-
tud suured turismiatraktsioonid ja vee-
keskused, sest neid teatakse ehk niigi. 
Sisse läksid kõige ehedamad ja mõnu-
sad paigad, kuhu läheksime ikka ja jälle 
tagasi ning kuhu kutsuksime kaasa ka 
sõbrad nii siit- kui ka sealtpoolt piiri.

Kas teadsid näiteks, et ainuüksi RMK-l 
on Eestis kokku 2000 km matkaradu? 

Lisaks 309 lõkkeplatsi ja 41 telkimisala. 
Või et Kihnus saab maailma parimat 
praelesta ning et kogu sealne rahvas on 
vene õigeusku? Või et Lõuna-Eestit võib 
nimetada Eesti „liikluskeskuseks,” sest 
seal on kaks laste suurt lemmikut: 
maanteemuuseum ja liikluslinn, mõle-
mas neis võivad põnnid veeta tunde au-
toroolis. Või et Pokumaa ümbrus on su-
vel metsmaasikatest punane…

Pisikesed rõõmud ja avastused jää-
vad pikaks ajaks meelde nii suurtele 
kui ka väikestele. Eestimaa on üüratult 
lai ja hingekriipivalt ilus paik.

Lisaks leiab raamatust terve rea soo-
vitusi, kuidas lastele autoreis mõnusa-
maks muuta, sest isegi meie armsal väi-

kesel Eestimaal võivad vahemaad osu-
tuda üsna pikaks ja tüütuks.

Ka leiab raamatust häid ideid, mida 
söögimoonaks teele kaasa pakkida. 
Näiteks sai kuumal suvel laste seas tõe-
liseks hitiks termosesse peidetud jääti-
sekokteil astelpajumahlast ja rammu-
sast vaniljejäätisest.


