
Ain Kaalep on mees, kes vähemasti  
humanitaaride ringis tutvustamist  
ei vaja. Mees, kes on jõudnud olla  
õpetaja ja õppejõud, tõlkija ja toimeta-
ja, kirjanduskriitik ja luuletaja ning  
saavutanud igal nimetatud elualal  
rohkemgi, kui tunnustuseks vaja.  
Raamat „Kodu kõikjal kaasas” koondab 
eelkõige hulka Ain Kaalepi välis-
maamälestusi, alustades elust  
Soome allohvitserikoolis ja Teise 
maailmasõja kaoses. Ilmunud 
kirjastuselt „Tänapäev”,
Vt lk 2

E E s t i  K i r j a s t u s t E  L i i d u  a j a L E h t  Nr 4 (73) 23. mai 2013

Kirjandusfestival 
HEADREAD

29. mai – 2. juuni 
Valik välisautoreid Eesti Kirjanike  
Liidu Musta laega saalis (Harju tn 1):

Neljapäeval, 30. mai 
15.00 kohtumine sõjajärgsest  

Euroopast kõneleva raamatu 
„Metsik Manner” (Tänapäev) 
autori Keith Lowe’iga.

17.00 Briti ühe kuulsaima nüüdis-
aegse näitekirjaniku Tom 
Stoppardiga vestleb Toomas 
Hendrik Ilves. Näitekirjaniku 
visiidi puhul avaldab kirjastus 
Tänapäev kordustrüki romaa-
nist „Lord Malquist ja härra 
Moon”. 

18.00 Soome kirjaniku Sofi Oksane-
niga vestleb Jan Kaus.

Reedel, 31. mail
15.00 kohtumine kirjanik Marina 

Stepnovaga („Lazari naised”, 
Tänapäev 2012). 

18.00 kohtumine Briti näitleja ja  
raamatu „Kui jumal oli jänes” 
(Varrak) autori ja kirjaniku  
Sarah Winmaniga.

Laupäeval, 1. juunil 
13.00 kohtumine Soome kirjaniku 

Rosa Liksomiga, kelle romaan 
„Kupee nr 6” (Koolibri) ilmus 
hiljuti eesti keeles ja mille 
eest autor pälvis 2011. aastal 
Soome tähtsaima kirjandus-
auhinna, Finlandia preemia. 

16.00 kohtumine Šoti kirjaniku John 
Burnsidega („Uppumiste  
suvi”, Varrak).

Pühapäeval, 2. juunil
13.00 esineb Rootsi krimikirjanik  

Anders de la Motte, kellelt  
on eesti keeles ilmunud kaks 
raamatut, „Geim” ja „Buzz” 
(Tänapäev).

15.00 kohtumine Šoti kirjaniku,  
ulmefännide lemmiku Charles 
Strossiga („Pereäri”, Varrak).

Festivali kava www.headread.ee

Järgmine „Raamat” ilmub  
30. augustil.

Kirjandusrännakud  
Ain Kaalepiga

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2013

lugemissoovitusi leiab raamatukogude 
lastelehtedelt, Lastekirjanduse Kesku-
se kuu raamatu valikust või soovitus- 
nimekirjadest ning Delfi Tähekese raa-
matulugudest www.taheke.delfi.ee.

Lugemisprogrammid suveks
Üle Eesti lasteraamatukogundusele pil-
ku heites paneb imestama, kui mitme-
külgne ja loominguline on meie raama-
tukoguhoidjate tegevushaare. Paljud 
teevad aktiivselt laste- ja noortetööd 
soovitades eakohaseid raamatuid, kor-
raldades üritusi, lugemismänge, loo-
mekonkursse, jagades ohtralt infot 
veebis. 

Suveks pakuvad mitmed raamatuko-
gud lastele lugema innustavaid prog-
ramme: Tallinna Keskraamatukogus 
„Suvi raamatuga”, Hiiumaal „Lugemis-
suvi”, Haapsalus „Kultuurikuur”, Võrus 
„Laste raamatusuvi”, Lääne-Virumaal 
„Lahedaim suveraamat” jne. Samuti  
ootab Tallinnas muuseumi Miia-Milla-
Manda juures kõiki külastajaid jätkuvalt 
suvine IBBY pargiraamatukogu ning 
Tartus Emajõe ääres rannaraamatu- 
kogu.

Suurim eeskuju olete aga te ise.  
Lugege laste nähes ja nendega koos, 
rääkige ja arutlege loetud raamatute 
üle ja nii ei saagi lugemishuvi kuhugi 
varjuda, vaid poeb mõnusalt põue. Ilu-
sat raamatusuve!

Triin Soone  
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

Üsna igapäevaseks on muutunud 
väited, et lapsi raamatud ja luge-
mine ei huvita ning laste keele-

kasutus muutub üha kehvemaks. Prob-
leemile lahendust otsides tasub aga es-
malt peeglisse vaadata, sest laste suhtu-
mist raamatutesse ja lugemisse nii na-
gu ka kõikidesse teistesse maailma as-
jadesse kujundame meie, lapsevane-
mad.

Suvi ja pikk koolivaheaeg on ukse 
ees. Tubased tegemised asenduvad se-
nisest enam õues olemisega ja igapäe-
vane õppimine vabaaja tegevustega. 
Suures suvetuhinas ei tasu aga unusta-
da ka lugemist, sest raamat on hea 
kaaslane kõikjal.

Lugemine on elu loomulik osa
Lastekirjanduse Keskuses puutume 
oma igapäevatöös kokku lastega, kelle-
le lugemine meeldib, ja meie rõõmuks 
pole neid just vähe. Samas teame, et tee 
iselugemiseni ei ole alati kiire ja lihtne, 
see võib olla vaeva ja aega nõudev, olgu 
selleks siis mis iganes põhjused või ta-
kistused. Kui lugemisest pole veel ku-
junenud lapse igapäevane harjumus ja 
see ei kuulu tema meelistegevuste hul-
ka, siis ei tasu heituda ja käega lüüa. 
Ärge sundige lapsi lugema, vaid tooge 

raamatud loomuliku osana nende ellu. 
Lastekirjanduse Keskuse kodulehel 
www.elk.ee lapsevanemale suunatud 
rubriigist leiate hulga nippe ja näpunäi-
teid, kuidas lapsi lugema suunata. Pal-
jud neist on väga lihtsad ja igapäevased, 
ja nõuavad vaid head portsu tahet. Roh-
kelt toetust ja innustust leiab ka Eesti 
Lugemisühingu veebilehelt www.luge-
misyhing.ee. Asjatundjaga silmast-sil-
ma nõu pidamiseks on lapsevanematel 
võimalik osaleda Lastekirjanduse Kes-
kuses toimuvates õpitubades (uus hoo-
aeg algab septembris), kus jagatakse 
teadmisi laste lugema suunamisest ja 
aidatakse leida eakohaseid raamatuid.

Lapsed vajavad  
innustust ja eeskuju
Meie tänast elu iseloomustab paljusus 
ning raskus seisneb sageli valikute te-
gemises. Elame olukorras, kus raama-
tuid ilmub kordades rohkem, kui me 
neid lugeda jõuame, rääkimata ostmi-
sest. Ainuüksi eelmisel aastal ilmus üle 
viiesaja uue lasteraamatu, mis oma lu-
gejat ootavad. Valikute tegemisel on 
lapsevanema hea abimees raamatuko-
gu ja seal töötavad asjatundjad. Külasta-
ge lapsega koos raamatukogu ja lubage 
tal endal raamatuid valida. 

Kui kohe alguses suuremaks lugemi-
seks ei lähe, siis innustust lisab kindlas-
ti ka raamatute sirvimine, ja sealt pole 
enam kuigi pikk tee lugemiseni. Häid 

6. aprillil toimus Tallinnas raamatumessi raames üle-eestilise 3.-4. klassi õpilaste kirjandusmängu finaal, mis pakkus kõigile  
osalejatele nii mängulusti kui ka lugemiselamusi Eesti uuemast lastekirjandusest.                   foto teet malsroos

Lapsed suvel lugema

kolumn
Kevad, kirjandus-
festivalide aeg
Käes on taas kevadine kirjandusfesti-
valide aeg, Prima Vista on möödas, 
HeadRead tulekul. Sel aastal algab 
festival 29. mail ja kestab 2. juunini 
ning kava on piisavalt kirev, et pakku-
da midagi kõigile kirjandushuvilistele. 

Tallinna Linnateatri, Eesti Draama-
teatri ja HeadRead festivali ühiste pin-
gutuste tulemusel on meie esinejate 
seas tuntud näitekirjanik Tom Stoppard, 
kellest on olnud viimasel ajal palju  
juttu seoses tema „Utoopia ranniku” 
kahe esimese osa lavastustega. 

Suurearvuliselt on esindatud  
Soome kirjandus, Tallinna tuleb kolm 
tuntud kirjanikku. Sofi Oksanenil on 
see esimene avalik esinemine pärast 
romaani „Kui tuvid kadusid” ilmumist. 
Juha Vuorinen peaks olema samuti 
eestlastele tuttav ning Rosa Liksom  
on kindlasti üks tänapäeva Soome  
põnevamaid kirjanikke. 

Iirimaa esindajad jõuavad Head-
Read festivalile esmakordselt, kuid 
nüüd tuleb neid tervelt kolm. Jennifer 
Johnston on autor, kes on saanud mit-
meid kaalukaid kirjandusauhindu, 
millele lisandus möödunud aastal veel 
Irish Book Award elutöö eest. Selina 
Guinness ja Vincent Woods pole küll 
eesti lugejatele tuttavad oma teoste-
ga, kuid nende arutelu minevikust ja 
tänapäevast, müütidest ja kultuuri- 
pärandi väärtustamisest tasub sellegi-
poolest kuulama tulla. 

Briti kirjanike panus on traditsiooni-
liselt kaalukas. Tulemas on ajaloolane 
Keith Lowe, luuletaja ja prosaist John 
Burnside, romaanikirjanik ja näitleja 
Sarah Winman ning kõigi ulmesõpra-
de rõõmuks Charles Stross. Briti  
islamikogukonnas toimuvast räägib 
Nabila Sharma. 

Itaalia kirjandust esindab vaimukas 
Paolo Nori ning Rootsi krimikirjandust 
Anders de la Motte. Huvitavaks tõotab 
kujuneda Claus Ankerseni ja Andrei 
Hadanovitši luuletund.

Muidugi esinevad festivalil nagu 
alati ka mitmed huvitavad Eesti  
kirjanikud. Seekord vestlevad Eesti 
prosaistid omavahel: Indrek Hargla ja 
Meelis Friedenthal, Mihkel Mutt ja 
Andrus Kivirähk, Urmas Vadi ja Maarja 
Kangro, Peeter Helme ja Rein Raud. 

See pole aga kaugeltki kõik ning  
õhtuste luuleürituste ja muude põne-
vate ettevõtmiste kohta pakub teavet 
meie kodulehekülg: www.headread.ee

Kohtume festivalil. Pidu sõnas  
eneses. 

Krista Kaer 
HeadRead  
korraldus- 
toimkonna liige
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saldab raamat lisaks mõningaid tekste, 
mis vahetult reisimisega seotud ei ole, 
vaid juhatavad lugeja teistesse maades-
se ja kultuuridesse kaudsemaid radu pi-
di; näiteks võib Prantsusmaa-elamuse 
kätte saada Charles Baudelaire’i loo-
mingu kaudu või tänu kahele Moskvas 
kohatud Avignoni neiule.

Kaalep kirjeldab raamatus ka mõnda-
gi sellist paika, mis tänapäeva reisiselli-
le mainimist väärt ei tundukski – näi-
teks Samarkandi ja Thbilisi kõrval ka 
Tallinna ja Tartut. Aga sedagi teeb kir-
jamees meeldejäävalt, selliste mäles-
tuste kaudu, mis ei ole ilmselt osaks 
saanud kellelegi teisele.

Iseenesestmõistetavalt on kõik lood 
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Kodu kõikjal  
kaasas
Ain Kaalep
248 lk 
kõva köide

Priit Põhjala

Ain Kaalep on mees, kes vähe-
masti humanitaaride ringis põh-
jalikumat tutvustamist ei vaja. 

Mees, kes on jõudnud olla õpetaja ja 
õppejõud, tõlkija ja toimetaja, kirjan-
duskriitik ja luuletaja ning saavutanud 
igal nimetatud elualal rohkemgi, kui 
tunnustuseks vaja. Mees, keda tema 
kutsumused on viinud paljudesse huvi-
tavatesse paikadesse maailmas, kes on 
kohtunud paljude paeluvate inimestega 
ja kellelt on palju kõrva taha panna.

Raamat „Kodu kõikjal kaasas” koon-
dabki eelkõige hulka Ain Kaalepi välis-

maamälestusi, alustades elust Soome 
allohvitserikoolis ja Teise maailmasõja 
kaoses. Juba alguses saab autori enda 
sõnadega põhjenduse ka raamatu peal-
kiri: „Äsjane koolipoiss, vaevalt ülikoo-
liteed alustanud ja selle kohe katkesta-
nud, lahkus kodust ja kodumaalt, sattu-
des maailmasõja keerisesse, kodu vä-
hemalt kujutluses kaasas.”

Edasi viib teekond muu hulgas kul-
tuurireisidele Leedusse, Armeeniasse, 
Aserbaidžaani, Jugoslaaviasse, Usbe-
kistani, Tšehhoslovakkiasse, Tadžikis-
tani, Venemaale, Saksamaale, Kuubas-
se ja muidugi Georgiasse.

Kuivõrd Kaalep näeb reisimist peale 
otsese tähenduse ka metafoorselt, si-

Siis, kui kõik oli veel vanaviisi. Krahvinna Katja von Carlow (teine vasakult) tantsimas koos sõpradega Peterburis Fontanka jõe ääres 
perekonnapalees.          foto avaldatakse GeorGe Galitzine’i loal

Remmelgamuster
Robert van Gulik
tõlkinud Kersti Unt
180 lk, pehme köide
Kohtunik Di on määratud 
haigustest ja näljast  
puretud keiserliku pealinna ajutiseks 
kuberneriks ning ta surub kaardiväe 
abil maha ülestõusu. Samal ajal saab 
õnnetuse läbi surma üks tuntud koha-
lik aristokraat ning kokkuvõttes peab  
Di taas tegelema kolme erineva juhtu-
miga. Robert Hans van Gulik (1910–
1967) oli Hollandi diplomaatiline  
esindaja Hiinas ja Jaapanis. Kohtunik 
Di Renjie oli üks Tangi dünastia tuntu-
maid riigimehi, kes lahendas palju 
keerulisi juhtumeid. 

Õnneteraapia 
Matthew Quick
tõlkinud Mai Tõnisoo
280 lk, pehme köide
Haarav romaan viib meid 
Pati maailma ja näitab 
seda läbi peategelase vildaka, ent 
armsa vaatenurga. Patil on teooria:  
tema elu on film, mille on lavastanud 
Jumal. Kui Pat täidab eesmärgi ehk 
saavutab füüsilise tippvormi ja emot-
sionaalse stabiilsuse, garanteerib  
Jumal õnneliku lõpu – Pati võõraks 
jäänud abikaasa Nikki tuleb tagasi.
Raamatu „Õnneteraapia” põhjal on 
valminud samanimeline film.

Klass. Elu pärast
Gerda Kordemets
illustreerinud  
Kärt Koosapoeg
336 lk, pehme köide
Menuka ja auhinnatud 
telesarja põhjal valminud romaan  
jätkab sealt, kust „Klass” pooleli jäi, 
püüdes lahendada lahendamatut:  
kuidas sellise koormaga edasi elada. 
Tegelaste sisemonoloogid annavad 
psühholoogiliselt tõetruu pildi erine-
vatest inimtüüpidest, kannatustest, 
enesesüüdistustest ja -õigustustest, 
kuid ka aususest, vastutusest ja õiglu-
sest. Võimsalt esitatud tegelaskujud 
panevad lugeja kaasa mõtlema:  
kuidas oleks mina ...? 

Detektiiv Triibik 
loomaaias
Reeli Reinaus
illustreerinud Ott Vallik
176 lk, kõva köide
Triibiku ema-isa on loo-
mauurijad ja vanaisa loomaaiadirek-
tor. Pole siis ime, et loomad meeldivad 
Triibikule üle kõige. Ta kasvatab kodus 
koera, kassi, hiiri, rotte, deegusid,  
merisigu, küülikut, nastikut ja kalu 
ning veedab iga vaba hetke looma-
aias. Isegi oma nime on ta tiigrikutsi-
kalt saanud. Kui loomaaias hakkavad 
aset leidma kriminaalsed sündmused, 
millele täiskasvanud ei oska kuidagi 
lahendust leida, on Triibik see, kes 
oma sõprade abiga juhtumid lahen-
dab.

Kleopatra
Stacy Schiff
tõlkinud Nele Sillaots
440 lk, kõva köide
Kuulsaimate kunagi  
elanud naiste sekka 
kuulub Kleopatra VII Ptolemaios, kes 
valitses Egiptust kakskümmend kaks 
aastat. Ta kaotas kuningriigi, sai selle 
tagasi, kaotas selle peaaegu uuesti, 
ajas kokku terve impeeriumi ja kaotas 
kõik. Olles lapsena jumalanna, kahek-
sateistkümneselt kuninganna ja seejä-
rel kuulsus, oli ta spekulatsioonide ja 
austuse, kuulujuttude ja legendide  
objekt isegi oma eluajal.

ilmunud

Mida soovite lugejaid sellest  
raamatust leidvat?
Soovin, et nad saaksid lõpetada lugemi-
se tundega, et on näinud lähedalt neile 
seni tundmatut peatükki ajaloost, ning 
mõistaksid paremini, milliseid kannatu-
si Venemaa möödunud sajandi esimes-
tel kümnenditel tegelikult läbi elas. 
Usun, et vähesed inimesed, eriti Läänes, 
oskavad aimatagi, kui verised ja hävita-
vad need aastad olid. Samuti loodan, et 
inimesed tunnevad kaasa neile meestele 
ja naistele, kelle elu ma „Endistes ini-
mestes” kirjeldan. Raamatu kallal tööta-
mise ajal küsisid minult paljud Lääne 
inimesed, miks ma üldse selle aadliga 
tegelen, vihjates sellele, et nood väärisid 
oma saatust ega paku meile seetõttu 
üldse huvi. Kui minu töö õnnestus, ei 
leia pärast selle raamatu lugemist enam 
keegi, et nende inimeste saatus ei kõne-
ta igaühte meist.
www.douglassmith.info/

maetud ja kas ma iial neist teada saan.

Kas uurimise käigus selgus ka  
midagi üllatavat või ootamatut?
Jah, õigupoolest väga palju.

Esmalt loo kronoloogia. Alustasin ar-
vates, et sõda aadli vastu kestis aasta või 
paar pärast Oktoobrirevolutsiooni ja 
raamat peaks hõlmama umbes aastaid 
1917–1919. Töö edenedes pidin aga piiri 
nihutama esmalt kodusõja lõpuni 1921, 
siis NEP-i lõpuni 1928 ja lõpuks Teise 
maailmasõja alguseni. Ma ei osanud al-
guses arvatagi, et kirjutan raamatut vee-
rand sajandi pikkusest perioodist.

Teine üllatus oli rõhuva enamuse 
aadli reaktsioon revolutsioonile. Ma 
poleks oodanud nii laialdast leppimist, 
mõnel juhul isegi heakskiitu Romano-
vite langemisele. See oli minu jaoks 
uus. Ent veel šokeerivam oli kindla-
meelsus, stoilisus ja vaikne leppimus, 
millega paljud minu raamatu tegelased 
talusid kirjeldamatuid repressioone ja 
eluraskusi. Panen tänini imeks, kui vä-
hesed inimesed ahastasid või isegi 
kurtsid oma ebaõiglase saatuse pärast, 
ega ole sugugi kindel, et mõistan lõpu-
ni taolise reaktsiooni kõiki tagamaid. 
Ma imetlen seda ja see võlub mind. 
Mul on raske kujutleda mõnda teist 
eliiti, kes on midagi sarnast läbi elanud 
ja võtnud seda samasuguse leebe vääri-
kusega.

Endised  
inimesed.
Vene aristokraa-
tia viimased 
päevad
Douglas Smith
tõlkinud Marja Liidja
450 lk, kõva köide 

Intervjuu autoriga

Douglas Smith, kuidas te sellest  
teemast huvitusite?
2005. aastal kirjutasin raamatut skan-
daalsest armuloost krahv Nikolai Šere-
metjevi ja tema pärisorja, Pärli nime all 
esinenud kuulsa ooperilaulja Praskovja 
Kovaljova vahel. Tutvusin krahvi nüüd 
USA-s elavate järeltulijatega ning mulle 
hakkasid huvi pakkuma ta perekonna 
lood kaotustest ja emigratsioonist, 
meeleheitlikest põgenemistest bolševi-
ke eest. Nende esivanemate eluviisi 
hävitamine paelus mind sedavõrd, et 
hakkasin lugema kõike, mida sel tee-
mal leidsin. Aga kuna miski mu uudis-
himu õieti ei rahuldanud, mõistsin pea-
gi, et pean kirjutama selle raamatu.

Kuidas kulges uurimistöö?
Alustasin mahukast bibliograafiast kõi-
gest seda teemat puudutavast inglise, 
vene, prantsuse ja saksa keeles ning 
samal ajal külastasin arhiive Venemaal 
ja USA-s, lootuses leida seni avaldama-
ta dokumente. Selles aitasid mind pal-
jud arhivaarid, eriti Moskvas ja Peter-
buris, kes olid äärmiselt asjatundlikud 
ja oskasid mu otsekohe õigele rajale 
juhatada. Suurem osa arhiividest leitud 
dokumentidest (peamiselt kirjad, päe-
vikud, mälestused), olid aastakümneid 
unustatuina oodanud ning selle mater-
jali päevavalgele toomine oli huvitav, 
vahel ka sügavalt liigutav kogemus.

Teadsin algusest peale, et ei saa kirju-
tada seda raamatut Vene aadliperede 
abita. Palusin infot Šeremetjevite järel-
tulijailt USA-s, kes seda lahkesti andsid 
ning oskasid mu kokku viia ka teiste 
kõrgest soost peredega nii Venemaal 
kui väljaspool seda. Nõnda mu kontak-
tidering aina kasvas ja peagi leidsin end 
kirju vahetamas ja kohtumas inimeste-
ga USA-s, Venemaal, Euroopas ja isegi 
Põhja-Aafrikas.

Mind on liigutanud lahkus, millega 
on mu palvetele vastatud. Need pere-
konnad kannatasid revolutsioonijärgse-
tel aastatel kohutavalt ning nende pere-
fotod ja kirjad kõnelevad ausalt ja põh-
jalikult sellest rusuvast minevikust. Pa-
luda võõrastelt inimestelt luba taolisi 
dokumente mitte üksnes lugeda, vaid 
ka raamatus tsiteerida ei ole lihtne ning 
nõudis alati ülimat delikaatsust.

Uurimistööd alustades ei olnud ma 
sugugi kindel, kuidas võidakse vastu 
võtta mind, väljast tulijat, kelle soontes 
ei voola tilkagi vene ega ka mingit aad-
liverd. Ometi pidin üllatuma, kui lah-
ked, avatud ja abivalmid need aadlisu-

guvõsade järeltulijad olid ning mäletan 
vaid paari juhtumit, mil mind keelduti 
abistamast.

Nii et mitte kõik ei jaganud teiega  
oma perekonna lugusid?
Paraku mitte. Üks inimene – jätan ta 
nime enda teada – omab Venemaal ula-
tuslikku arhiivi ega näita seda mitte 
kellelegi. Kui sain ta nime ja aadressi, 
rääkisid tema sugulased, et ma ei näe 
seda arhiivi, sest ka kõik nende endi 
sellesisulised palved olid tagasi lüka-
tud. Võtsin seda kui väljakutset ja külas-
tasin toda inimest mitme aasta vältel 
lootuses, et ehk ta lõpuks siiski leebub. 
Viisin iga kord kingitusi, raamatuid ja 
lilli, isegi koopiaid ta vanaisa kirjadest, 
mille olin teistest arhiividest leidnud.

Mu neljanda visiidi ajal tundus, et ta 
annabki lõpuks järele. Proua avas suu-
re kirstu, mis sisaldas ta vanaisa päevi-
kuid, võttis ühe köite välja ning näitas 
mulle eemalt. Mäletan end mõtlevat, et 
nüüd, nüüd on see hetk viimaks käes, 
kuid just siis, kui sirutasin käe, et tol-
mune, koltunud kaustik vastu võtta, las-
kis ta sel tagasi kirstu langeda, sulges 
kaane ja pööras võtit. Kurvastasin süda-
mest. Käisin seal veel korra, kuid oli 
selge, et mina ei pääse kunagi selle päe-
viku ega millegi muu tema kirstus lei-
duva ligi. Olen tihti tabanud end mõtle-
mast, milliseid saladusi võib olla sinna 

Endised inimesed

tihedalt läbi põimitud meenutustega 
kultuuritegelastest, kellega Kaalep on 
kokku puutunud, võõrriigi võimust ja 
selle mõjust kultuurile ning eri maade 
ja rahvaste kirjandusest ja selle tõlkimi-
sest – teisiti oleks tema puhul ju mõel-
damatu.

Kirjanduslikud rännakud Kaalepiga
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filiste sugemetega „Päikese impeeriu-
mi” (1984) järgi, mis sai filmiks Steven 
Spielbergi käe all: jaapanlaste okupeeri-
tud Shanghais oma vanemaid otsivat 
noort Ballardit kehastab mäletatavasti 
noor Christian Bale. Tutvustamaks ees-
ti lugejale selle vaieldamatu sõnameist-
ri laia ampluaad, jõuab seegi teos aasta 
pärast maakeelde.

dest, reisimisest, armusuhetest jne. 
Kõige üle valitseb kunstikultus, ilu- 
ihalus, äärmuseni peenenenud maitse, 
kujutluse eelistamine tegelikkusele. 

Peategelast kütkestavad langusajastu 
meeleolud, lagunemise värvid, kääri-
nud maitse... Tema iidoliks on Charles 
Baudelaire, talle meeldivad Gustav  
Moreau maalid ning Edgar Allan Poe 
õudusjutud. Baudelaire’i luulest tutta-
vaid „roisuhõngulisi” motiive kohtab ka 
Huysmansi romaanis.

Järelmõjud
Autori enda elukäigu ja loometee jät-
kuks olgu öeldud, et dekadentlik vool 
ammendus tema jaoks samuti kiiresti. 
Huysmans jätkas vaimseid ja usulisi ot-
singuid, mis kajastuvad ka talle lõpuks 
publikumenu ja korraliku sissetuleku 
toonud autobiograafilistes romaanides 
„Seal” (1891) ja „Katedraal” (1898). Pü-
hendunud katoliiklasena kloostriellu 
taandunud Huysmans kirjutas „Äras-
pidi” uustrükile 1903. aastal, neli aastat 
enne oma surma, uue eessõna, milles 
käsitleb tema nime kirjanduslukku 
jäädvustanud teost usumehe vaatevink-
list. Eestikeelses väljaandes asendab 
seda aga tõlkija Leena Tomasbergi in-
formatiivne järelsõna, mis asetab teose 
meile tuttavamasse konteksti, hoides 
alal teose esialgse kontseptsiooni.

„Äraspidi” vaimustas omal ajal ka 
Noor-Eesti kirjanikke. Võib-olla on  
J. Randvere (Johannes Aaviku) „Ruth” 
ja Friedebert Tuglase „Felix Ormus-
son” inspiratsiooni saanud just Joris-
Karl Huysmansi esteetikast? Johannes 
Aavik unistas „Äraspidi” tõlkimisest ja 
tegi sellega 1920. aastate lõpus ka al-
gust, kuid sai aru, et see on „otse vägi-
tükk” ja jättis pooleli. Raamatu eesti 
keelde tõlkimist on kaua oodatud,  
„dekadentsipiibli” koht oli ju täitmata.

loomeperioodi peateos „Videodrome” 
oma tehnokraatliku kõleduse ning 
reaalse ja virtuaalse maailma piiride hä-
gustamisega mõnes mõttes juba  
„Crashi” ekraniseeris.

Üks kirjastuse palgaline käsikirjade 
lugeja kommenteeris omal ajal „Crashi” 
sõnadega: „Autor on psühhiaatriliselt 
lootusetu juhtum. Mitte avaldada.” Õn-
neks ei võetud teda kuulda ning „Cras-
hist” on saanud nüüdiskultuuri arte-
fakt, mille pealkirja pole kombeks 
enam kitsendavalt „Kokkupõrkeks” tõl-
kida. Küllap lisab efekti ka autori rafi-
neeritud stiil, milles võib aimata tema 
ülikooliõpinguid nii psühhiaatria kui ka 
inglise kirjanduse erialal.

Laiem publik teab seda 1930. aastal 
Shanghais Briti kontsessioonis sündi-
nud kirjanikku aga hoopis autobiograa-

Üheksa  
väega maja 
Eve-Hele Sits
illustreerinud  
Natalja Litvinova
28 lk 
kõva köide 
Igal kevadel tärkab metsaveerel ime-
kaunis taim – üheksavägine. Kimala-
ne ja mesilane kohtuvad õietõrviku 
juures, vestavad mõnusalt juttu ning 
asuvad siis jälle õietolmu ja nektarit 
korjama. Ka paljud linnud, liblikad ja 
loomad on üheksavägise sõbrad 
ning ikka ja jälle on neil tema juurde 
asja. Kaunis raamat jutustab lastele 
looduse ringkäigust ning sellest,  
kuidas kõik on omavahel seotud.  
Kes seda tunneb, mõistab paremini 
nii loodust kui ka iseennast.

Tegusad templid
sari „Teeme koos” 
Kadri Tomasson
60 lk 
pehme köide
Raamatus on näidatud 
mõned lihtsad võtted, kuidas käe- 
päraste vahenditega meisterdada 
trükitempleid ja milliseid looduslikke 
materjale kasutada, et nendega siis 
mustreid trükkida. Raamatu esimes-
se ossa on koondatud mitmesugus-
test materjalidest trükitemplite val-
mistamise ja nendega trükkimise 
õpetused, teine osa pakub valikut 
esemeist, mida templitrüki tehnika 
abil võib kaunistada.

Printside ja  
printsesside  
unejutud
Mairi Mackinnon,  
Lorena Alvarez
tõlkinud Maria Drevs
96 lk, kõva köide
Elasid kord nägus prints, kaunis 
printsess, vägev keiser, kuri kunin-
ganna, õel võlur, lendav hobune…
Selles raamatus jutustatakse mitu  
armastatud ja tuntud lugu, aga ka 
mõni vähem tuntud muinasjutt,  
mis kuulaja linnutiivul unenägude  
kuningriiki viivad.

Kopi ja õpi.  
Jälgedeta sõnad
komplekt
Komplekt sisaldab 40 
kahepoolset ülesande-
kaarti, millele kaasasoleva spetsiaal-
se viltpliiatsiga kirjutada ning kirjuta-
tut kustutada. Karp ise moodustab 
kaldpinnalise töölaua, millel lapsel 
on mugav kirjutamist harjutada.

vutas – raamat hämmastas ja hämmas-
tab lugejat tänaseni. Teost on nimeta-
tud antiromaaniks, ideeromaaniks, na-
turalistliku romaani paroodiaks. Kirja-
nik süüvib selles inimkultuuri paljudes-
se valdkondadesse, ja sageli äärmus-
tesse, millest enamikul lugejaist tead-
mised puuduvad.

„Imelik” romaan
Romaani peategelane, antikangelane 
Jean des Esseintes, kelle ekstravagant-
set eluviisi meile kirjeldatakse, on tõeli-
ne dekadentsiidee kehastaja, selle kir-
janduslik koondkuju. Ta on aristokraat, 
väärika aadlisuguvõsa viimane võsu, 
ühtlasi esteet, individualist, erak, hari-
tud ja laia silmaringiga vaimuinimene, 
kunstiarmastaja, moraalitu nautleja, 
ümbritsevat kodanlikku maailma põl-
gav pedantlik täiuseihaleja, rafineeritud 
maitsega ülitundlik eritleja... Ta on saa-
nud endale lubada kõikvõimalikke nau-
dinguid ja ekstravagantsusi, kuid leiab 

Mall Põldmäe, Olavi Teppan

Romaani „Äraspidi” autor on kir-
jandusloos klassiku kuulsusega, 
kuid Eesti kultuuriruumis seni 

üsna tundmatu. Hoopis paremini teame 
Huysmansi kangelase des Esseintes’i 
kirjanduslikku järeltulijat, Oscar 
Wilde’i loodud Dorian Grayd. Ent –  
olgugi et Wilde Huysmansi teosele ku-
sagil otsesõnu ei vihja – ei oleks ilmselt 
sündinud sellisel kujul Dorian Grayd, 
kui poleks olnud olemas tolle tegelas-
kuju lemmikraamatut, mille mürgisest 
lummusest ta enam ei vabanenud, seda 
imelikku prantsuse romaani – oletata-
vasti Huysmansi teost „Äraspidi”.

Joris-Karl (õieti Charles-Marie- 
Georges) Huysmans sündis 1848. aas-
tal Pariisis. Hollandipärase nime sai ta 
isalt, kes põlvnes Hollandi pikkade tra-
ditsioonidega kunstnikeperekonnast. 
Seevastu tema prantslannast ema sugu-
võsas olid olnud peamiselt riigiametni-
kud ning sama liini jätkas ka  
Huysmans, töötades kolmkümmend 
aastat Prantsuse siseministeeriumis.

Kui tulevane kirjanik noorpõlves  
Pariisi ülikooli õigusteaduskonda astus, 
sukeldus ta ühtlasi pealinna ööellu, mis 
tema loomingus hiljem selgelt kajastub. 
Kirjanikuteed alustas ta Baudelaire’i-
mõjuliste luuletustega ning toona prant-
suse kirjanduses valitseva voolu – natu-
ralismi – võtmes kirjutatud proosaga, 
mis pälvis Émile Zola tähelepanu. Ilm-
selgelt ei soovinud Huysmans aga Zola 
kõrval „väikese naturalisti” rolli täita 
ning katsetas seeasemel suunamuutu-
sega, mis romaani „Äraspidi” (1884) 
näol äratas küll laia tähelepanu, kuid ük-
siti mõistmatust. 

Alles hiljem tagasi vaadates sai sel-
geks, et sisuliselt oli Huysmansi uue 
teosega alanud fin-de-siècle ja dekadent-
siajastu. Tõtt-öelda säilitas Zola tradit-
sioonist esmapilgul justkui järsult lahti 
ütelnud kirjandusvool teatava suhte na-
turalismiga – ka dekadentlikku kirjan-
dust iseloomustavad detailirikkus ja 
pessimistlik maailmatunnetus, kuid na-
turalistide ühiskondliku temaatika ase-
mel on esiplaanil absoluutne individua-
lism, äärmuslik estetism ja puhas kunst.

Huysmans soovis kirjutada „imelik-
ku” romaani ja selle tulemuse ta ka saa-
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rahuldava eluviisi vaid vabatahtlikus 
eremitaažis – oma maaresidentsis, ku-
hu ta pärast aastatepikkuseid Pariisi 
prassinguid on elama asunud. 

Tema degenerantlus, tema üksildane 
pahelisus on aristokraatia füüsilise alla-
käigu tagajärg. Tema krooniline vas-
tandumine kodanluse utilitaarsele ma-
terialismile ja võltskomblusele on sa-
mal ajal Huysmansi – nagu ka Wilde’i ja 
kõigi teiste eelmise sajandivahetuse 
„pahade poiste” – poliitiline agenda; 
eks vajanud dekadentlus kodanlust sa-
mapalju kui seda põlgas, et oma rõhu-
tatud liiderlikkust ja liialdusi millegi 
taustal määratleda.

Huysmans ei paku lobedat lugemist, 
kirjaniku lihvitud stiil ja valitud sõnaka-
sutus sunnivad pingutama. Pealegi saa-
dab kogu teksti mõnus huumori- 
varjund. Des Esseintes’i vahendusel 
tutvume Huysmansi mõtetega kirjan-
dusest, kunstist, muusikast, religioo-
nist, lilledest, kulinaariast, parfüümi-

ilmunud

Olavi Teppan  
raamatu tõlkija

James Graham Ballardi 1973. aastal 
ilmunud romaan „Crash” käsitleb 
minajutustaja – ehmatavalt reaalse-

na mõjuva kõneka nimega James Bal-
lardi – autoõnnetust ja sellest tingitud 
psüühilisi muutusi, mille käigus ta 
avastab endas autoavariide vastu eroo-
tilise fetiši. 

Tema tutvumine ja suhe teose keskse 
objekti, endise staarteadlase dr Robert 
Vaughaniga ja tolle kinnisidee hukkuda 
surmakokkupõrkes Elizabeth Taylori 
limusiiniga kannavad „esimeseks 20. 
sajandi tehnoloogiale allutatud porno-
romaaniks” tituleeritud teose läbi  
autovrakkide vägivalla, peibutava mee-

diamaailma ja sentimendivabade seksi-
stseenide kõrgemale selle erakordse 
autori varasemate ulmeseguste glo-
baalkatastroofide kirjeldustest, lähe-
male lugejale, kes võib nüüd tajuda kõi-
ke toimuvat iseenda ümber ja sisemu-
ses ning üksiti ehmunult eitada enda 
kuulumist seesugusesse painajalikku 
düstoopiasse.

„Crash” on postmodernistliku kirjan-
duse tippteose vääriliselt laetud luge-
matute tähendustasandite ja tõlgendus-
võimalustega. Ballard ise mõtestab um-
bes paarkümmend aastat hiljem kirjuta-
tud eessõnas teose pornograafilisust 
kui „fiktsiooni kõige poliitilisemat vor-
mi, mis käsitleb üksteise ärakasutamist 
ja ekspluateerimist kõige tungivamal ja 
halastamatumal moel”. Tema sõnul on 
„Crashi” ülim roll „hoiatada selle bru-

taalse, erootilise ja ülevalgustatud maa-
ilma eest, mis meile tehnoloogilise 
maastiku piirialadelt üha veenvamalt 
viipab”.

Lisades siia prantsuse kultuuriteo-
reetiku Jean Baudrillard’i nägemuse 
„Crashi” simulatsioonimaailmast, mis 
massimeediaks muudetud aine (neoo-
ni, betooni, auto, erootilise mehaanika) 
tagasipöördumise kaudu tugeva pühit-
susliku jõu omandab, võib tõdeda, et 
Ballardi kiirtee kui Elüüsium ja paradii-
si stardirada jätkab neid 20. sajandi tei-
se poole Lääne kultuuris esile kerkinud 
tunnetuspiire avardava täiusliku õndsu-
se otsinguid, mida on käsitlenud ju ka 
näiteks Ballardi oluline kirjanduslik 
eeskuju William Burroughs või siis 
„Crashi” põhjal 1996. aastal filmi vända-
nud David Cronenberg, kelle varasema 
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Huysmansi portree                        autor lucien descaves

Autostraad kui paradiisi stardirada

Äraspidi.  
Ajavaim
Joris-Karl Huysmans
tõlkinud  
Leena Tomasberg
216 lk
kõva köide

Crash. Ajavaim
James Graham Ballard
tõlkinud Olavi Teppan
192 lk
kõva köide
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Antikangelased, kes 
tegutsevad antiromaanis
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Uppumiste suvi
John Burnside
tõlkinud Triin Tael
296 lk, kõva köide
Äsja keskkooli lõpeta-
nud Liv elab koos oma 
emaga Norras põhjapo-
laarjoone lähedal. Üksiklase tüdru-
ku ainus sõber on vanamees, kes 
lummab teda lugudega trollidest, 
näkkidest ja salapärasest huldrast, 
kes ahvatleb noori mehi surma mi-
nema. Siis aga upub kaks venda 
vaid mõnenädalase vahega mõista-
tuslikel asjaoludel. Olid need õnne-
tusjuhtumid? 

Meie moodi reetur
John le Carré
tõlkinud Lauri Vahtre
368 lk, pehme köide
Romaani tegevus toi-
mub majanduslanguse 
käes kannatavas Suurbritannias. 
Raamatu tegevus kandub Londonis-
se ja Šveitsi ning mängu tulevad eri-
nevate riikide luuretalitused. John  
le Carré (snd 1931) on oma loomin-
gus juba ammu žanrikirjanduse  
piirest väljunud ja väärtkirjanduse 
autorite hulka loetud. 

Betoon. 33 ideed 
koju ja aeda
Sania Hedengren,  
Susanna Zacke
tõlkinud Mari Vihuri
200 lk, kõva köide 
Traditsiooniline ehitusmaterjal be-
toon on jõudnud tagasi kodudesse 
ja aedadesse, ilmutades seal oma 
õrnemat poolt. Vastupidavad ja 
omanäolised esemed, kaunistused, 
nõud ja isegi mööblitükid valmivad 
vormide abil ühe päevaga ka nende 
käes, kes pole varem kunagi betoo-
nikotti katsunudki. 

Globaalne  
majandus
Kuidas rikkad rikkaks 
said ja miks vaesed üha 
vaesemaks jäävad
Erik S. Reinert
tõlkinud Maarja Siiner
176 lk, kõva köide 
Reinerti raamat on hoiatus neile, 
kes toimivad majandusteadlaste  
sõnade ja mitte nende tegude järgi. 
Reinert uurib erinevate riikide ma-
jandusliku edu ja ebaedu põhjuseid, 
analüüsides, miks voolab kapital 
välja riikidest, kus seda kõige roh-
kem vaja läheb, koondudes riikides-
se, kus seda on juba piisavalt.

Vaatle linde! 
tõlkinud Olav Renno
112 lk, pehme köide 
Tutvu rohkem kui saja 
enim tuntud linnuga, ala-
tes tillukesest käblikust 
kuni tohutu suure kühmnokk-luige-
ni. Loe lindude varjujääva elu, nen-
de laulu ja pesade ning oskusliku 
toiduotsingu kohta. Kui oled koha-
nud mõnd lindu, leia raamatu lõpust 
vastav kleeps ja pane see nähtud 
linnu tutvustuse juurde. 

Ajaloo  
100 suurkuju 
tõlkinud Kalle Klein
128 lk, kõva köide 
Raamat pakub lastele 
värvika ja kergesti haaratava ülevaa-
te silmapaistvatest inimestest läbi 
ajaloo. Suurepärane raamat lastele 
esmaseks tutvuseks suurmeestega, 
kes on teinud maailmast just sellise 
paiga, kus me praegu elame.
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Ise tehtud,  
hästi tehtud

www.varrak.ee

Andra Kada

Kõik sai alguse ühel talvisel õhtul, 
kui kaks sõbrannat, keda ühen-
dab kirg kokkamise, toidu- 

fotograafia ja käsitöö vastu, olid taas 
kokku tulnud selleks, et valmistada 
koos prosse ja degusteerida üksteise 
uusimate retseptide järgi valminud toi-
te. Nagu ikka – üks jututeema viib teise-
ni ning ühest vahvast ideest saab hoo-
pis mitu. Ei tea kust tekkinud mõte 
panna kokku käsitööd sisaldav koka-
raamat tekitas palju elevust. 

Taolisi toiduhõngulisi käsitööõhtuid 
oli juba küll peetud ning maitsvaid ret-
septe ja vahvaid nokitsemisideid ka 
omajagu kokku kogutud. Pikalt vaja 
mõelda ei olnud, kui sõbrannad arva-
sid, et aeg on käes! Teeks ära! Kirjastu-
selt saadud jaatav vastus lükkaski palli 
veerema ning tagasiteed enam ei ol-
nud. Algas üks maitsev ja katsumusi 
täis teekond õide puhkenud kevadest 
uue, veel aralt tärkava kevadeni. Valmis 
sai „Retseptisahtel käsitöökapis”.

Siiras rõõm koos kokkamisest 
ja meisterdamisest
Raamat, selles olevad retseptid ja käsi-
töö on osake autorite möödunud aasta 
elust. Valminud toidud on katnud lauda 
perekondlikel üritustel, kostitanud sõb-
rannasid ja rõõmustanud pere pisemaid. 
Kaante vahele pistetud näputöö on val-
minud kindla eesmärgiga ning leiab ka-
sutust veel tänagi. Seega on raamat väga 
ehe ja aus ning peidab endas siirast rõõ-
mu, mida tunnevad kaks sõbrannat siis, 
kui satuvad koos kokkama või vanadest 
asjadest uusi meisterdama. 

Kuna autorid on mõlemad lapsevane-
mad ning kiire ja toimeka elutempo ar-
mastajad, siis peab ka toit tihtipeale 
jõudma lauale lihtsalt ja kiiresti, kuid ko-
he kindlasti maitsvalt ja tervislikult. See-
tõttu on ka „Retseptisahtlisse” kogune-
nud road, mis on oma olemuselt, koostis- 
ainetelt ja valmistamisviisilt minimalist-
likud, kuid siiski maitseküllased. 

Raamat on oma olemuselt ka üsna ea-
tu. Esiteks seetõttu, et retseptide valmis-
tamisega saavad hakkama ka need, kes 

köögis kõige kogenumad ei ole. Teiseks 
aga sellepärast, et klassikaline tooraine 
on saadaval ka kümne ja kahekümne 
aasta pärast, mistõttu „Retseptisahtel” 
riiulisse tolmu koguma kindlasti ei jää. 
 
Taaskasutus ja uuskasutus
Taaskasutus on igapäevases elus õn-
neks Eestiski üha enam populaarsust 
kogumas. Kõik raamatu fotodel olevad 
kangad ja tassid-taldrikud on pärit uus-
kasutuspoodidest, mida raamatu valmi-
mise ajal sai väga tihti külastatud. Käsi-
tööks vajalik on samuti pärit teise ringi 
kauplustest, kuid enamikus siiski kodu-
ses kapis leiduvast.  

Neli aastaaega raamatus
Raamatu kaante vahele on peidetud 
Ragne ja Andra lemmikteemad, mis lä-
bivad nelja aastaaega. Kevadel alanud 
teekond viib lugejad esmalt kevadisele 
ürdipeenrale, millel leiduv maitserohe-
line koos naadi, karulaugu ja nõgesega 
pisteti nii piruka kui ka supi sisse. 
Peenrad said märgistatud toredate sil-
dikestega ning jahedate õhtute jaoks 
varuti kappi omatehtud ürditee pakike-
sed. 

Kuid soe päike ja valged õhtud meeli-
tasid kiiresti peenralt parki piknikku pi-
dama. Kaasa haarati omavalmistatud 
padjad-tekid ja meeleolu loomiseks val-
mistati piknikukohvrisse lõbusad laua-
mängud. Toidud on selles teemas liht-
salt transporditavad ning mugavad 
süüa igas asendis. 

Suvi maakodus ja turul
Koos suvega algasid tööd maakodus ja 
avastamisrõõmu pakkus jälle turg, mi-
da igal hommikul päevaseks toidulaua 
katmiseks tühjendamas käidi. Suvilas 
valmivad toidud justkui iseenesest – po-
le ju aega aiatööde kõrvalt kaua köögis 
konutada ning linnaköögiga võrreldes 
on puudu palju köögitehnikat. Kui kõ-
hud täis söödi, oli aeg üle vaadata kuu-
rialune või pööning, et vanale kolale 
uus elu sisse puhuda. 

Nii said vanast kapisahtlist riiulid sei-
nale, kulunud kaltsudest ja lõngajuppi-
dest nukud lastetuppa ning pleekinud 
pildiraamist uus ja värske memo-tahvel 
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sahvri uksele. Kui suvilatee seljataha oli 
jäetud, algas linnapreilide igahommiku-
ne turulkäik. Turg pakub inspiratsiooni 
hiliskevadest hilissügiseni välja – toor-
aine on kirev ja värske ning leiab oma 
koha nii salatites, ahjupotis, supitirinas 
kui ka magusroogades. Valmis meister-
dati oma isiklikud lipsukestega turuko-
tid ja märkmikukesed, mille vahele oli 
hea ostunimekiri pista. 

Sügis ja tubased tegevused
Koos sügisega lõppesid ka õuerõõmud. 
Algasid tubased sünnipäevapeod, sõb-
rannade ühised hommikud ning pere 
seltsis veedetud talvised õhtupoolikud. 
Külma aja toidud valmivad ahjus, on 
rammusamad ja mõnikord talviselt pa-
tused. Sõbrannadega veedetud hommi-
kupoolikust on raamatusse jõudnud nii 
magusad kui ka soolased suupisted, 
maitsvad koogid ja tervislikud hommi-
kusöögid. 

Kuna mokalaadast üksi palju kasu ei 
ole, siis möödus sõbrannatamine ena-
masti prosse meisterdades või keha-
koorijaid valmistades. Talveõhtu nau-
dinguid pakuvad patuga pooleks koo-
gid, ahjupoti toidud ning valik soojen-
davaid jooke, mida jalasoojendaja või 
jõulukalendrite meisterdamise kõrvale 
hea oli lürpida. „Retseptisahtel käsitöö-
kapis” lõpeb pidulikult laste sünnipäe-
vapeoga, mille puhuks valmisid lõbu-
sad koonusmütsid, uhke sigrimigri-
kook ja palju söögipoolist, mida lastel 
on hea jooksu pealt kaasa haarata või 
otse laualt põske pista. 

„Retseptisahtel käsitöökapis” on raa-
mat neile, kes armastavad lihtsaid la-
hendusi, puudutab see siis igapäevast 
toidulauda või vanadest asjadest uute 
tegemist. Kokkamiseks jagub materjali 
nii noortele kui ka vanadele.

Raamat on ehe ja aus ning peidab endas siirast rõõmu, mida tunnevad kaks sõbrannat üheskoos kokates või vanadest asjadest  
uusi meisterdades.                             fotod raamatust

Retseptisahtel 
käsitöökapis 
Ragne Värk ja  
Andra Kalda 
328 lk 
kõva köide 

1+1.  
Uus hingamine
Philippe Pozzo di Borgo
tõlkinud Anti Saar
232 lk, kõva köide
Kogu maailm naeratab 
Philippe Pozzo di Borgole, kahe  
rikka aadlisuguvõsa järeltulijale ja 
Pommery šampanjakompanii juhile, 
kuni mees jääb ühel päeval  
paraplaaniõnnetuse tagajärjel halva-
tuks. Peagi kaotab ta ka oma naise 
ning jääb üksi kahe adopteeritud lap-
sega. Ratastooli aheldatud aristokraa-
di süngusse ja traagikasse toob nalja 
ja pöörasust ühiskonna põhjakihist 
pärinev abiline Abdel. See on tõesti-
sündinud lugu mälestustest ja unis-
tustest, heitumusest ja lootusest, mil-
le põhjal on valminud ka Eesti kinodes 
pikalt jooksnud ülimenukas prantsuse 
film „1+1” Francois Cluzet’ ja Omar 
Syga peaosades.

Tervis söögi- 
rõõmude kaudu
Richard Béliveau ja 
Denis Gingras
tõlkinud Mart Paberit
264 lk, pehme köide 
Esimest korda antakse ühes ja samas 
raamatus terviklik nägemus haiguste 
ennetamise kohta, olgu tegemist siis 
südame- ja veresoonkonna haiguste, 
vähi, suhkurtõve või neurodegenera-
tiivsete haigustega. Kuigi raamatu  
põhitelg on tervislik toitumine, ei jäe-
ta selles vaatluse alt kõrvale ka keha-
list aktiivsust; selline mitmekülgne lä-
henemisviis aitab lugejal kiiresti aru 
saada, et paljudesse kroonilistesse 
haigustesse haigestumise ohtu saab 
vähendada, kui võtta omaks mõned 
väga lihtsad elupõhimõtted. 
See meditsiindoktorite poolt kirjuta-
tud raamat ei ole vaid toitumisteatmik 
või toiduretseptide kogumik, pigem 
on see tõeline haiguste ennetamise 
käsiraamat, mis aitab paremini mõis-
ta ja hinnata neid paljusid mõjusid, 
mida meie tervisele avaldavad meie 
söök ja jook.

Helmesehted
Karen Mitchell ja  
Ann Mitchell
tõlkinud  
Lii Tõnismann
93 lk, spiraalköide
Armastad ehteid ja sul on juba ammu 
olnud tahtmine ise ehteid valmistada, 
aga pole seni osanud kusagilt peale 
hakata? Kohalikku käsitöökauplusse 
minnes leiad ees tohutu valiku hel-
meid ja ehteosi – lausa nii palju, et  
algajana on raske otsustada, mida  
tasuks soetada või milliseid tööriistu 
võiks tarvis minna. Selle käsiraamatu 
antud põhjalikud juhised õpetavad 
selgeks helmesehete valmistamise 
tehnikad, tutvustavad töövahendeid 
ja materjale ning näitavad, kuidas 
neid kasutada. Raamatus on kolm-
kümmend kavandit, mis pakuvad teh-
nilisi võtteid rohkete ehtekavandite 
teostamiseks. Igale kavandile on lisa-
tud ka kolm variatsiooni, mis annavad 
ehete kujundamiseks inspiratsiooni. 
 
Suur  
kleepsuraamat. 
Loomad
Cecilia Johansson ja 
Rebecca Finn
tõlkinud Olav Renno
64 lk + 26 lk kleepse
pehme köide 
Selle armsate piltidega raamatu abil 
saad koos lapsega avastada tosinaid 
erisuguseid loomi. Raamatuga on 
kaasas üle 450 kleepsu, mida  
piltidele lisada.
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Tegelased, kellega lugeja tutvub se-
damööda, kuidas neile Barry surmast 
teatatakse, lähtuvad aga ootamatult 
avanenud võimalust ihates enamasti 
omaenda soovidest ja auahnusest. Vä-
hehaaval ilmub värvikas ja omamoodi 
kurb galerii inimestest, kelle elu on täis 
väiklust, snobismi, frustratsiooni ja var-
jatud rassismi. Kired löövad eriti lõkke-
le, kui volikogu kodulehele hakkavad 
ilmuma täpsed ja paljastavad süüdistu-
sed volikogusse pürgijate aadressil 
ning nende autoriks on märgitud Barry 
Fairbrotheri vaim. 

Rikkad ja vaesed
Selgub, et oma vigadest hoolimata oli 
Barry olnud suure südamega inimene 
ning püüdnud aidata lapsi, kelle elu 
Fieldsis ei olnud just kiita. Neist üks, 
Krystal Weedon, püüab kasvatada kui-
dagi üles oma väikevenda, sest nende 
heroiinisõltlasest emale ei lähe lapsed 
kuigivõrd korda. Barry oli andnud 
Krystalile võimaluse saada Pagfordi 
sõudenaiskonna liikmeks ning tunda 
end vähemalt seal inimesena, kellest 
midagi sõltub. Barry surmaga kaob see 
habras võimalus käest. Krystal ei ole 
muidugi ainus teismeline, kes end sel-
les raamatus täiskasvanute maailmale 
vastandab ja aleviku rõhuvat õhustikku 
vihkab. 

Võibki öelda, et Pagfordis on kaks 
maailma: täiskasvanute väiklane ja sil-
makirjalik elu ning sealt kogu hingest 
minema ihkavate teismeliste maailm. 
Ja see ei ole ainus sealne kontrast. Jõu-
ka keskklassi esindajad, kes ihkavad 
endale aina rohkem krabada, on väga 
kaugel sama aleviku vaestest, kuigi vo-
likogus peaksid nad ka neid inimesi 
esindama. Rowling on väga selgelt näi-
danud, et tänapäeva Suurbritannias jää-
vad vaesed vaesteks ja rikkad rikasteks 

Krista Kaer 

Pärast seda, kui J. K. Rowling oli 
lõpetanud Harry Potteri sarja, il-
musid Briti ajakirjanduses iga 

natukese aja tagant oletused, mida ta 
kavatseb edasi teha. Iseenesest poleks 
tal olnud vaja enam midagi kirjutada – 
inimesena, kes pani lugema mitu põlv-
konda lapsi, on ta juba igal juhul kirjan-
dus- ja kultuuriloosse läinud. Siiski rää-
giti tema pöördumisest kriminaalro-
maani poole ja anti mõista, et ta kavan-
dab isegi mitut raamatut. 

Tõenäoliselt ei arvanud aga keegi, et 
kui J. K. Rowling uue romaani avaldab, 
on seda võimalik seostada inglise ühis-
konnakriitilise traditsiooniga. Teisalt 
aga ei oleks see tohtinud olla ka väga 
suureks üllatuseks, sest autor on sageli 
rääkinud, kui raske oli tal hakkama saa-
da õppiva ja kirjutava üksikemana, ning 
mugumaailm on ju olemas ka Potteri 
-raamatutes. Kuigi „Ootamatu võimalu-
se” maailm tundus paljudele liiga eri-
nev Rowlingu võlumaailmast, võis sel-
leski raamatus juba esmapilgul märga-
ta neidsamu jooni, mis tegid Potteri nii 
paeluvaks – väga head ja läbimõeldud 
ülesehitust, eredaid tegelaskujusid 
ning kaasakiskuvalt arendatud süžeed. 

Hoogne algus
„Ootamatu võimaluse” tegevus vallan-
dub raamatu kolmandal leheküljel, kui 
Pagfordi alevi volikogu liige Barry 
Fairbrother sureb aneurüsmi tagajärel 
ning volikogus vabaneb koht. Volikogu 
otsusest sõltub, kas üsnagi halva kuul-
susega piirkond nimega Fields jääb  
Pagfordi või liidab selle enda külge naa-
berlinn. Barry, nagu selgub, oli ise 
Fieldsist pärit ning seetõttu oli talle 
sealne olukord südamelähedane. 

Triinu Tamm

„Kaart on huvitavam kui terri-
toorium” – nii kõlab kunstnik 
Jed Martini näituse pealkiri 

Michel Houellebecqi viimases ja äsja 
eesti keeles ilmunud romaanis „Kaart 
ja territoorium”. See loosung sobiks ka 
romaani peategelaste eludeviisiks. 
Need on lugejale tuttavad tüübid 
Houellebecqi varasematest romaani-
dest, eluvõõrad keskealised mehed, 
kelle kontaktid teiste inimeste ja ümb-
ritseva maailmaga on saamatud ja sage-
li valulised. Elu on nad võimelised talu-
ma üksnes läbi kunsti mahendava filtri, 
sünteesitud kujul. 

Üks romaani peategelastest on 
kunstnik, teine kirjanik. Kunstnikust 
tegelane Jed Martin saab kuulsaks ja 
rikkaks Michelini teekaartide suuren-
dustega, hiljem saab ta veel kuulsa-
maks ja veel rikkamaks õlimaalidega 
tuntud inimestest tööpostil, „Bill Gates 
ja Steve Jobs informaatika tuleviku üle 
arutlemas”, „Damien Hirst ja Jeff 
Koons kunstiturgu jagamas” jne.

Kirjanikust tegelane Michel Houelle-
becq on tuntuks saanud samanimeliste 
teostega kui päris kirjanik Michel 

Houellebecq. Kokkulangevusi on teisi-
gi, romaani alguses elab kirjanik-tege-
lane Iirimaal, põeb depressiooni, kirju-
tab üksnes lühemaid tellimustöid ja 
„näeb välja nagu vana haige kilpkonn”. 
Saame ka teada, milline on kirjaniku 
päevakava, kuidas näeb välja tema käsi-
kiri, magamistuba ja raamaturiiul ning 
mida ta arvab ajakirjandusest ja oma 

loomingust. Ühel hetkel otsustab tege-
lane kolida tagasi Prantsusmaale (nagu 
seda tegi tänavu ka kirjanik Michel 
Houellebecq), ostab tagasi oma lapse-
põlvekodu, kosub tasapisi vaimselt ja 
füüsiliselt, aga eks hoop tule ikka sealt, 
kus seda kõige vähem oodata on. 

Tööalaselt on mõlemad tegelased 
edukad, mis ei tähenda, nagu kumbki 

Prohvetlik Michel Houellebecq

ning neil maailmadel pole kuigi palju 
kokkupuutepunkte. 

Nii võibki öelda, et J. K. Rowling kä-
sitleb oma raamatus suuri kõlbelisi ja 
poliitilisi probleeme. Tema enda sõnul 
teeb talle muret eelkõige empaatia puu-
dumine meie kultuuris. Kui lugeda 
Eesti ajalehti ja vaadata ringi, on selge, 
et see häda ei kummita üksnes Suurbri-
tanniat, ning seetõttu peaks Rowlingi 
kirjutatu korda minema ka meie lugeja-
tele. See raamat ei mõju uinutavalt ega 
lohutavalt, vaid paneb mõtlema. Prae-

Petlik  
võimalus

Ootamatu  
võimalus
J. K. Rowling
tõlkinud Riina Jesmin
448 lk
kõva köide

Kaart ja  
territoorium
Michel Houellebecq
sari „Moodne aeg”
tõlkinud Indrek Koff
428 lk, kõva köide

Peremehed
Jaan Tangsoo
272 lk
kõva köide 
Jaan Tangsoo romaan 
„Peremees” kaardistab 
elu depressiivses väikelinnas. Kuid ei 
maksa arvata, nagu oleks siinne argi-
päev kuidagi põhimõtteliselt teist- 
sugune kui mõnes suurlinnas. Ka siin 
möllavad inimlikud kired. Nii tröösti-
tutes paneelelamutes kui ka uhketes 
eramutes. Ka siin on igaühel kanda 
mineviku koorem – raskem või ker-
gem, kuidas kellelgi. Sellega võidel-
dakse väga erineval moel – kes en-
dasse tõmbudes, kes palgalise inter-
netikommentaatorina sappi pritsides, 
kes viinast unustust otsides. Siiski 
pole inimlik hoolivus ja sõprus sel-
lestki maailmast päriselt kadunud 
ning see annab lootust. 

Raud ise
Fantaasiaromaan
Joe Abercrombie
tõlkinud  
Allan Eichenbaum
512 lk 
kõva köide
Logen Üheksasõrme õnn on viimaks 
otsa saanud. Ta on väga lähedal kuri-
kuulsast barbarist surnud barbariks 
saamisele – ja maha jääksid tast  
ainult viletsad kangelaslaulud, sur-
nud sõbrad ja suur hulk rõõmusta-
vaid vaenlasi. Verised vandenõud ker-
kivad pinnale, vanad arved nõuavad 
klaarimist, piirid kangelase ja kurja-
tegija vahel on nii õhukesed, et või-
vad sisse lõigata. „Raud” on tõeliselt  
terav õela huumoriga vürtsitatud  
fantaasiaromaan: ettearvamatu,  
haarav ja täis tõeliselt unustamatuid 
tegelaskujusid.

Mina, Katariina
Laila Hirvisaari
tõlkinud Maimu Berg
400 lk
kõva köide 
Vähe on neid mineviku 
riigitegelasi, kes oleks ajaloolasi ja 
biograafe samavõrra köitnud kui  
Katariina II. Eesti lugejale on romaanil 
muidugi eriline koht, sest Katariina 
on ka meie maal mitu korda viibinud, 
siin oli mitme mõisa omanikuks üks 
tema armukestest ning troonileaitaja 
Grigori Orlov, kelle ja Katariina ühine 
poeg Aleksei Bobrinski oli Põltsamaa 
lossi omanik ja abielus Tallinna  
komandandi Woldemar Konrad von  
Ungern-Sternbergi tütre Anna Dorot-
heaga. Ja muidugi on, kui mitte  
mujalt, siis meie kirjandusest, tuntud 
väärikas vene sajarublane paberraha, 
mida keisrinna pildi järgi kutsuti  
katariinaks. 

Täielik skandaal 
2. osa
Penny Vincenzi
Sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
tõlkinud Tiina Viil
320 lk
kõva köide 
„Täieliku skandaali” esimese osa  
lõpus jäid kõik otsad lahti – kas ja 
kuidas lahenevad Debbie ja Richardi 
abieluprobleemid, mis saab Annabeli 
suhtest Jamiega, kuidas lahendab en-
da ja laste mured Catherine, mis saab 
kolmnurgast Nigel – Lucinda – Blue, 
kuidas läheb Elizabethil ja Simonil? 
Elades kaasa raamatu esimeses osa 
lähedaseks saanud tegelastele, leiab 
lugeja, et elu läheb edasi ja ka  
kõige lootusetumas olukorras ei tohi 
kaotada lootust.

ilmumas

neist õnnelik oleks, ilmselgelt pole nad 
selleks lihtsalt võimelised. Teadagi, 
kaasaegne lääne ühiskond on see sõn-
nik, millest võrsuvad sellised töönarko-
maanid ja lähisuhete invaliidid. 

Oluline teema romaanis on ka vana-
nemine. Tõhususele, edule ja individua-
lismi orienteeritud ühiskonnas on see 
muidugi valuline teema. Jed Martini isa 
näiteks, kes ei suuda oma võimete hää-
bumist taluda, kasutab Šveitsi assotsiat-
siooni Dignitase pakutud eutanaasia-
teenust. Lähema vaatluse all on romaa-
nis ka kunstimaailm, see, milliste meh-
hanismide läbi saab ühest kunstnikust 
tuntud kunstnik ja mis see kaasaegne 
kunst õieti on. Tõepoolest, Michel 
Houellebecq hoiab kätt elu pulsil, ko-
guni Eesti elu pulsil. 

J. K. Rowling    foto debra Hurford brown © J. k. rowlinG 2012

Michel Houellebecq

guseks on teada, et 2014. aastal valmib 
„Ootamatu võimaluse” põhjal ka BBC1 
telesari.
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Maiuspala ajaloogurmaanidele

Rangelt isiklik
W. S. Maugham
tõlkinud Tõnu Lember
214 lk 
kõva köide 

Kersti Kivirüüt 
kirjanik ja ajalooõpetaja

Mil määral saab sõda olla isik-
lik? Kui riikide targimad pead 
otsustavad ideoloogilisi küsi-

musi lahendada sõjatulega, osutub liht-
kodaniku segamatu eraelu varem või 
hiljem hindamatuks luksuseks. Isikli-
kud vajadused sundtaanduvad riiklike 
vajaduste ees. Sõjaloterii õnnerattal on 
valdavalt kehvad ja väga kehvad vali-
kud – mobilisatsioon, evakueerimine, 
deporteerimine, genotsiid... 

Küllap just seetõttu otsustas kirjanik 
William Somerset Maugham Teise 
maailmasõja koidikul infiltreerida end 
surmatoova õnne(tuse)ratta keerutaja-
te meeskonda ja leida rakendust Suur-
britannia Informatsiooniministeeriumi 
korrespondendina. Tema tähelepane-
kutest sõja algusaastatel sündiski raa-
mat „Rangelt isiklik”.

Kaasakiskuv ka  
ajalookaugele lugejale
Hoolimata selge sõnumiga pealkirjast 
on raamatus võrdlemisi vähe autori  
sisekaemuslikke mõtterännakuid sõja 
ja rahu teemal. Kuid autori empaatia-
võime ja sotsiaalselt tundlik närv, kom-
bineerituna kadestamisväärse sõna-
seadmisoskusega, avab meile paljude 
inimeste, kellega Maugham raamatu 
sündmuste päevil kokku puutus, isikli-
ku seose sõjaga. 

Lugejal on näiteks võimalus tüssata 
lihtsameelset inglast koos Bandol’ turu 
juustumüüjaga, kiruda rikkureid koos 
maailmarevolutsiooni spoori elushoidva 
prantsuse meremehega, nautida adre-
naliinimöllu koos verinoore briti hävi-
tuslenduriga. Mis eriti õõvastav – tunda 
ikka ja jälle siirast ning naiivset veendu-
must „Hitler blufib”, seda isegi veel siis, 
kui Wehrmacht Poolasse sisse marsib. 
Pole ime, et Maugham leidis rakendust 
Esimese maailmasõja päevil just luure 
valdkonnas. Tema tähelepanuvõime on 
suuteline isegi kõige episoodilisemates 
tuttavates avastama kõige peenemaid 
hinge- ja mõtteelu nüansse. See ilmselt 
teebki „Rangelt isikliku” ka ajalookau-
gele lugejale kaasakiskuvaks. 

Lihtkodanike kõrval leiavad äramär-
kimist ka mitmed nimekad ja vähemni-
mekad poliittüüri hoidjad, teenekad  
sõjamehed nii esimesest kui ka teisest 
ilmasõjast. See omakorda on kindlasti 
maiuspala ajaloogurmaanist lugejale. 
Luureagent-kirjaniku teravmeelsetest 
tähelepanekutest ei pääse ka Suur- 
britannia ekspeaminister Chamberlain 
ja Vichy marionettvalitsuse juht Pétain. 

Maugham tunneb uhkust,  
et on inglane
Ajaloolasena julgen väita, et raamat 
omab väärtust populaarteadusliku sõja-
ajaloo-alase silmaringi laiendamisel. 
Seda hoolimata asjaolust, et Maugham 
ise taandab end n-ö kroonikakirjutaja 
staatusest. Näiteks: „Algas Londoni 

pommitamine. Kuna see jutustus ei 
püüdle selle poole, et tegelda ajalooliste 
sündmustega, ei ütle ma selle kohta 
midagi, välja arvatud ehk niipalju, kui-
palju see mõjutas ühe eraisiku, kes ma 
ju olin, tavalist elu.” (lk 155–156). 

Julgen aga autorile vastu vaielda ja 
vastukaaluks väita, et ajaloosündmuste-
ga tegelemisega on ta hõivatud isegi 
kahel tasandil. Esiteks on ta protago-
nist sõjadraamas, olles paratamatult 
kaasa haaratud käimasolevatest pöör-
delistest ajaloosündmustest. Ka temal 
tuleb oma kodune majapidamine Cap 
Ferrat’ villas ümber orienteerida sõja-
oludele; koos teise viiesaja sõjapõgeni-
kuga jagab ta söelaeva kitsast laeva-
trümmi, talub toidupuudust, viletsaid 
hügieeniolusid ning hulluksajavat ängi; 
Londonis peab ta toime tulema pideva 
pommitamisohuga. 

Lodevad prantslased ja 
distsiplineeritud britid
Teisalt annavad ülesanded Suurbritan-
nia Informatsiooniministeeriumi juures 
Maughamile võimaluse asetada end 
sõjasündmustest vähemalt illusoorselt 
kõrvale ning vaadelda toimuvat objek-
tiivse pilguga. Faktide süstematiseeri-
mise juures kujuneb tal üsna selge sei-
sukoht 1940. aasta sõjasündmuste taga-
maade suhtes. Prantsusmaa langemine 
ei ole Maughami pilgu läbi mitte heroi-
line allajäämine ülemäärasele sõjajõule, 
vaid pigem paratamatu tagajärg valit-
suskabineti intriigidele, korruptsiooni-

le, armees lokkavale distsiplineerima-
tusele ja normiks saanud üleüldisele 
moraalidefitsiidile. 

Suisa kontrastsena mõjuvad ettearva-
matute prantslaste kõrval eluetüüdid 
ehtbritilikust enesevalitsusest. Siinkir-
jutajale näib igatahes, et autor tunneb 
südamepõhjas uhkust, et kuulub rahva 
sekka, kelle kellaviietee rutiini ei suuda 
rikkuda ei Saksa lennukipommid ega 
Itaalia allveelaevatorpeedod. Kriitilises 
situatsioonis, kus distsiplineerimatu 
prantsuse ohvitser oma sõdurid ehk 
paaniliselt põgenedes maha jätaks, kü-
sib sõjapõgenikust kammerteener oma 

perenaiselt: „Kas soovite oma teed ko-
he, madam, või ootate, kuni põnevus 
raugeb?” (lk 109). Maughami ausus 
kaasaegsele ajaloodraamale hinnangu-
te andmisel on nii valdav, et raamatu ni-
mi võiks olla mitte „Rangelt isiklik”, ise-
gi mitte „Rangelt subjektiivne”, vaid 
lausa „Rangelt objektiivne”. 

Kas sõjas  
on isiklikke valikuid?
Raamat on ühtlasi nii nauditav kui ka 
mõtlemapanev. Oma osa on sellel kind-
lasti Tõnu Lemberi väga õnnestunud 
tõlketööl. Ajaloolasena soovitan raama-
tut kõigile ajaloohuvilistele, sest Maug-
ham, läbi oma missiooni informatsioo-
niministeeriumis valgustab Teise maa-
ilmasõja poliitilist ajalugu väga köitvas 
ja originaalses võtmes.

Õpetajana soovitan seda raamatut nii 
gümnaasiumiõpilastele kui ka kolleegi-
dele – siit leiab hulgaliselt mahlakaid 
situatsioone tunnis käsitlemiseks ning 
kohustusliku ainekava rikastamiseks. 

William Somerset Maugham.    
                                         foto raamatust

Menu Kirjastus

Katrin Luke

Õppisin metsaandidest toite val-
mistama nooruses, kui raha oli 
vähe ja kõigeks ei jätkunud. 

Korjasin seeni, taimi ja marju ning te-
gin neist huvitavaid toite, mis maitsesid 
ka külalistele. See julgustas edasi kat-
setama.

Hiljem tekkis huvi ravimtaimede vas-
tu. Õppides vene rahvusest õpetajate 
käe all, sain teada, et Venemaal ei kasu-
tata ravimtaimi mitte ainult teeks, vaid 
ka toiduks. Näiteks viirpuu ja lodjapuu 
marjad jahvatatakse jahuks ning lisa-
takse pirukatele, koogitainasse, neist 
tehakse marmelaade, siirupeid ja 
muud. Noori kortslehti ja põdrakanepit 
kasutatakse salatiks ja hapendatakse. 
Mind paelus loodusrahvale omane 
säästev suhtumine, et millelgi ei lasta 
raisku minna. Kurb on vaadata inimesi, 
kes ostavad hirmkalli raha eest välis-
maiseid imetooteid, märkamata, et neis 
sisalduv tooraine kasvab otse nina all.

Eestis on hakanud asjad muutuma. 
Järjest rohkem küpsetatakse leiba, kas-
vatatakse karulauku, moodi on läinud 
kõrvitsad ja suvikõrvitsad. Au sisse 
tõusevad ka kodumaised ravim- ja mait-
setaimed. Kevadistest tärkavatest tai-
medest õpitakse tegema salateid ja sup-
pe. Tekkinud on talukaubaringid ja ma-
hepoed. Siiski kohtan oma loengutel ja 
koolitustel palju seda, et ei tunta taimi 
ega osata kasutada maapirni, suvikõr-
vitsat või teisi aedvilju. Õunadki jäetak-

Iga aiasaadus on ravimtaim  

se mädanema ja marjad põõsa külge. 
Vahel jääb puudu fantaasiast ja vanad 
oskused on ununenud.

„Tervendav kokaraamat. Ravimtai-
medega toidud” julgustab kõiki, kes 
soovivad ise teha ning kasutada meie 
metsa- ja aiaande. Peaaegu igal toidul, 
välja arvatud rafineeritud ja tööstuslik 
toit, on raviomadused ning iga köögivi-
li või mari on ravimtaim. Mis sellest, et 
neile pole lisatud säravat reklaamjuttu!

Selle asemel, et teha tööl ületunde, 
ostmaks kalleid imetooteid, tasub min-

Tervendav  
kokaraamat
Katrin Luke
168 lk
pehme köide

na hoopis metsa. Loodus pakub aasta 
läbi toidulisa, kui seda hinnata oskad. 

Katrin Luke, Karepa ravimtaimeaia perenaine.             foto arvet mäGi

www.menu.ee

Minimood  
köögis 
Kõik toidud  
muffinipanniga
Maire Suitsu
160 lk 
kõva köide
Ammu tuntud ja päris argisedki road 
muutuvad väikestes pesades üllata-
valt atraktiivseks, passides vahel ise-
gi pidulauale. Kui lisada veel valmis-
tamise ja säilitamise hõlpsus, jääb 
üle vaid imestada, kuidas keegi seda 
juba varem ei leiutanud. Minimoodi 
tutvustab kokaraamatute tuntud au-
tor Maire Suitsu, kes lisaks paljudele 
retseptidele jagab praktilisi nõuan-
deid. Toidud on valmistanud ja  
pildile seadnud Anna-Liisa Virkus.

Karuelu aabits
Kätlin Vainola,  
Peep Männil
80 lk 
kõva köide
„Karuelu aabits”  
on ennekõike raamat  
karudest. Karupoegade sündimisest 
kuni nende iseseisva elu alguseni  
kulub kaks aastat. Raamatust saate 
teada, kuidas karupojad kasvavad, 
mida söövad ja missuguseid elutar-
kusi õpivad. Lisaks leiate ka lugusid 
loomadest, kellega noored karud 
maailma avastades kohtuvad. Raa-
matu teeb veelgi põnevamaks selle-
ga kaasas olev DVD, millelt võite vaa-
data filmilõike karude, rebaste, mäk-
rade, kobraste ja teiste metsloomade  
tegemistest ja toimetamistest.

Butterfly kokteilid
Kristo Tomingas,  
Heinar Õispuu
80 lk, kõva köide
Eesti ühed hinnatumad  
ja tuntumad baarmenid 
Kristo Tomingas ja Heinar 
Õispuu on koostanud fantaasia- ja värvi-
küllase raamatu, kuhu on kogutud põne-
vad kokteiliretseptid. Raamatust leiab 
juhised, kuidas teha klassikalisi kokteile 
(Cosmopolitan, Maasika Margarita jt), 
aga on ka retsepte, kuidas valmistada 
selliste intrigeerivate nimedega jooke 
nagu „Teele Viira – viirastus” või „Ott  
Lepland, tunnen elus end”.

Kingitused  
köögist
Edith Soosaar
132 lk 
kõva köide
Omatehtud kingitu-
sed on isikupärased 
ning tihti kvaliteetsemad ja odavamad 
kui poest ostetud. Suuremate pühade 
ajal annavad need võimaluse meeles pi-
dada kõiki armsaid inimesi. Siin on ret-
septe nii soolase- kui ka magusasõpra-
dele, samuti on raamatus terve peatükk 
pühendatud omatehtud kosmeetikale.

Aja jälg kivis. 
Austria ja Saksamaa
Helgi Erilaid
272 lk, pehme köide
Sarja viienda raamatu  
rännud viivad Austriasse ja 
Saksamaale – kahte lahutamatute  
ajaloosidemetega ühendatud riiki.

ilmunud
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korda. Mulle on oluline, et toit näeks 
pildil välja ehe, värske ja ahvatlev. Sel-
lest peab ampsu võtta tahtma. Tavali-
selt maitsen ma pärast pildistamist 
road alati ise üle, ja kui ma rahul ei ole, 
teen toidu veel ja veel kord üle. Lisan 
maitseid ja värve. 

Ja on veel üks punt inspireerijaid. Sõb-
rad. Nemad on mind pannud katsetama 
uusi ja põnevaid roogi, mida ma muidu 
poleks ehk iial ette võtnud. Nad on nõus 
olnud neid ka armutult hindama ja üks-
nes sellepärast mulle külla tulema.

Retseptitoimetajad töötavadki sageli 
koos kindla fotograafiga. Mis teeb Jaan 
Heinmaast hea toidupildistaja?
Kui mina jälgin toitu, siis Jaan näeb ter-
vikut, värve-kontraste. Et aastatega on 
minu kappidesse kogunenud laotäis 
laudlinu ja ühe-kahekaupa nõusid, on 
Jaanil mõnede kappide sisu vägagi tea-
da. Seega, kui Jaan oma käe kuhugi 
kappi pistab, sünnib kompositsioonile 
alati juurde see õige tunne. Samal ajal 
grammitan mina retseptipaberil ja 
hoian toidu isuäratavusel kriitiliselt pil-
ku peal. Mulle meeldib, et ma saan te-
maga asjade üle vaielda ja neid lahti 
arutada ja samal ajal ei pea me kumbki 
oma ideedest loobuma.

Kas me sööme nii, nagu peab?
Kui lapsed on harjunud kodus korrali-
kult sööma, siis ei tohiks midagi väga 
viltu minna. Tean, et manitsused valede 
valikute üle tasuvad pikas perspektiivis 
ikkagi ära. Samas nii põhimõtteline ma 
ei ole, et ühtegi krõpsu ei tohiks koos 
sõpradega süüa. Ka magusa ja suhkru 
vastane pole ma kunagi olnud. Kui ak-
tiivselt liikuda, võib süüa kõike. Ja ko-
dus küpsetatud kooki süüa pole minu 
jaoks mingi patt. Seda ei tee ju iga päev. 

Käbid ei kuku kännust kaugele.  
Sinu kolmest lapses kaks on proovinud 
astuda sinu sammudes. Kuidas sellele 
vaatad? 
Mul on selle üle väga hea meel. Eks esi-
algu võeti Pereköögis lasterubriigi ja 
oma kokaraamatute tegemist pigem 
mänguna, kuhu „kogemata” satuti, aga 
noorem poeg Alvar kaalus hil-
juti päris tõsiselt ka kokaameti 
õppimist.

tee, taimeleotise ja taimetee valmista-
mise kirjeldused ning juhised taimsete 
preparaatide valmistamiseks ligi 40 tai-
mest. Samuti on ära toodud taimede 
head ja halvad naabrid ehk taimed, kes 
soodustavad teiste kasvu ja peletavad 
eemale nende kahjureid ning vastupidi, 
taimed, kelle naabruses pole mõnedel 
teistel taimedel hea kasvada.

Islandil  
ei ole liblikaid
Kätlin Kaldmaa
332 lk, kõva köide
Ääretuse äärel on iga-
üks argiselt ääretust  
ääreni täis. Ääretuse äärel, trolli pea-
lael, kus ülestõusmispühaeelne lohe 
küla alla neelas, on heeringat  ja  
vetikat ja trolle, on armastust, mis  
on niisama mõistetamatu ja mööda-
pääsmatu kui ookean, on naisi ja  
mehi, kuigi hooti, ja kohvi saab ka.
Ühe pere ajaarvamise alguseks saa-
nud valge maja koondab endasse  
lugematul arvul lugusid, alustades 
Gudrunist ja Jónsist, esimestest ini-
mestest, ja lõpetades Elina, ülemere-
maale kadunud noore naisega. Üks 
maja, üks sajand, üks pere. Elu Islan-
di rannakülas on alalises liikumises.
Romaan „Islandil ei ole liblikaid”  
on osa mõttelisest kolmikust, mille 
ülejäänud nurkadeks on luulekogu 
„Armastuse tähestik” (2012) ja laste-
raamat „Lugu Keegi Eikellegitütre 
isast” (2012).

Sinu tähtkuju  
aed
Rosenn Le Page
104 lk, kõva köide
Kõik aiad on erine-
vad – need peegel-
davad omaniku iseloomu, tema  
lemmiklilli ja -värve, talle omast  
paigutust ja vabas õhus viibimise 
harjumusi. Milline aednik olete teie? 
Vastuse leiate sellest lõbusast ja kau-
nite illustratsioonidega kinkeraama-
tust.  Skorpion või Kalad, Kaalud või 
Vähk – igaühel on oma aiastiil ja aia-
pidamise tavad. Igaüks leiab tegut-
sedes just endale parima ja sobivai-
ma viisi. Õppige tundma aednikku 
endas ja paremini mõistma teisi aed-
nikke. Aimake tähtkuju ära pelgalt 
aiale, terrassile või rõdule pilku hei-
tes. Üllatage oma lähedasi ja kinkige 
neile päikesemärgile vastavaid  
taimi või muid aiatarbeid.

Rabarberitoidud.
Salatitest  
magusani
Lia Virkus,  
Pille Enden
64 lk , pehme köide
Esimene kevadine tärkaja rabarber 
annab võimaluse pärast pikka talve 
jälle mõnusalt hapukaid kooke, lahe-
dat kisselli ja kohevat vahtu valmis-
tada. See mõjub kui sõõm kauaooda-
tud värsket õhku. Rabarberi kasutus-
ala on aga hoopis laiem kui pelgalt 
koogid või magustoidud. Sobita seda 
liha või kalaga, lisa salatisse või 
vürtsmoosi. Valmista brüleekreemi, 
Pavlova kooki või tiramisut. Raama-
tust leiab rikkalikult soovitusi pea 
igas koduaias vohava rabarberi kasu-
tamiseks. Kokaraamatusarja „100 
rooga” väikeseformaadilise sõsar- 
sarja esimene raamat.

Õnn on otsuse  
küsimus
Kätlin Kaldmaa
128 lk, kõva köide
See raamat on kirjuta-
tud ja pühendatud mi-
nu tütrele, kõige ilusamale asjale, 
mis ma elu sees teinud olen. Olen 
kakskümmend aastat temaga koos 
kasvanud ja temalt meeletult palju 
õppinud. Need siin on asjad, mida 
ma tahaksin, et ta kindlasti teaks, kui 
ta seal kusagil maailmas omaenda 
elu elab. Ta juba teab, et mis ka ei 
juhtuks, mina olen tema jaoks alati 
olemas. Alati.

Mis on kõige keerulisem?
Keeruline on neid retsepte kirja panna, 
mida teed peast ja une pealt. Et need 
kirja saaksid, pead ju jahtima iga gram-
mi ja tilka. Nii juhtubki, et just need 
kõige tavalisemad asjad võtavad kõige 
kauem aega. Muudkui kordad ja kor-
dad asja läbi, et roog ikkagi igaühel nii 
välja tuleks, nagu mõte on olnud.

Millised retseptid osutusid  
tuhandete seast väljavalituteks?
Olen 22 aastat olnud lapsevanem ja ela-
nud teadmisega, et iga päev ootab pere 
midagi süüa. Nii olen püüdnud pikkida 
ka argipäeva uudseid ja tervislikke  
lahendusi, aga tuleb tunnistada, et klas-
sikud siiski ei kao iial mitte kuhugi. 
Frikadellisupi ja rassolniku peale rõõ-
mustavad lapsed endiselt ning tüdimus-
märke pole näha ka pastaroogadest või 
šokolaadikookidest. 

Meie pere hitid, mis ilmselt lähevad 
edasi põlvest põlve, on veel hommiku-
söökide peatükist „Vaesed rüütlid”, 
tuntud ka french toast’i nime all, soojad 
küüslaugused juustusaiad ning Inglise 
banaanileib (see on raudne nädalavahe-
tuste hitt). Ühelt poolt on kõik retseptid 
siin küll suurest sõelast läbi käinud, 

Siiri Kirikal

Inimene tegeleb söömisega oma 
elus kokku seitse aastat. Kokaraa-
matuidki ilmub meil aastas üle 70. 

Ent ometi pole tavaline, kui riiulitele 
jõuab üle 500-leheküljeline mahukas 
kogumik. Nagu Lia Virkuse retsepti-
raamat „Lia köök”.

Oled pühendanud selle raamatu  
oma perele...
Soov teha üks see päris oma raamat on 
mul meeltes mõlkunud juba mitu aas-
tat. Seda mõtet on mulle ka varem välja 
pakutud, aga siis ei tundnud ma iseen-
nast piisavalt küpsena. Et lapsed (Lial 
on kolm last – toim) on jõudnud vanu-
sesse, kus hakatakse riburada kodunt 
lahkuma, siis olen tahtnud neile ühtede 
kaante vahele kaasa panna maitseid 
nende lapsepõlvest. 

Kolm aastat tagasi muutuski mõtte-
mõlgutus kindlaks plaaniks. Vajadus 
sellise raamatu järele on tulnud omast 
kogemusest. Kui küsin praegu oma 
ema käest, kuidas ta üht või teist rooga 
omal ajal tegi, siis ei mäleta ta seda 
enam. Lihtsalt nii pikk aeg on mööda 
läinud ja mälu pole enam endine. Ise ei 
osanud ma aga õigel hetkel neidsamu 
küsimusi esitada.

Kes sind vähegi tunnevad, teavad  
hästi, kuidas töö ja hobi võivad muutu-
da kirest läbi põimunud elustiiliks.
Lapsed ja nende maitse-eelistused on 
minu elu märkamatult suunanud. Tihti 
tulevad lapsed kööki mõne täiesti konk-
reetse sooviga, näiteks: „Emps! Nii ta-
haks kaneelisaiu ...” Ja minu jaoks pole 
probleem ka õhtul kell kaheksa pärmi-
tainas hakkama panna. Nii et meie elu 
tiirleb ümber toidu. Meil on olemas ka 
oma bubert, millega alati lõpevad püha-
päevased saunaõhtud, nädalast näda-
lasse ja aastast aastasse. 

Milline retsept on hea retsept? 
Hea retsept on selline, mis töötab, tuleb 
välja. Elevust tunnen ka siis, kui kohtun 
mingi maitsekooslusega, mida ei oska 
esmapilgul kuigi hästi ette kujutada. Sel-
liseid on näiteks aasiapärastes rooga-
des. Naudin vürtsköömne purustamist 
uhmris – uh millised aroomid! Ma kohe 
vajan seda aeg-ajalt! Aga need pole just 
erilised laste lemmikud, maitsevad vaid 
viisakusest ... Ent usun, et ka lapsed kas-
vavad kord uute põnevate maitsete ko-
gemise etappi. Nende suureks rõõmuks 
sai raamatusse see-eest mitu lehekülge 
seletusi sushi tegemisest. 
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aga teisalt on need ka lihtsad ja kodu-
sed, andes kokku tervisliku pereme-
nüü.

Suur osa on raamatus hoidistel  
ja küpsetistel.
Aastatega on mul kogunenud päris mitu 
kaustikutäit raudvara, mis täieneb möö-
da maailma laiali paisatud sugulaste 
hindamatutest nõuannetest. Eks nad on 
minuga sageli hädas, kuna püüan neilt 
välja pinnida nende maale tüüpilisi mait-
seid ja retsepte. Aga vaev tasub end ära!

Hoidiste tegemise ja retseptide kogu-
mise „nakkuse” sain aastate eest Tšiilis 
täditütrel külas käies, küpsetiste peatü-
kis on aga mu lemmikkoogid, mis sobi-
vad iga kell ja igale peole. Näiteks Brita 
kook, mida teen tihti ühe suure plaadi-
täie valmis, aga keset pidu on see otsas. 
On juhtunud, et asume siis kõik koos 
teist samasugust küpsetama. See on 
lihtsalt nii hea.

Kes ja mis sind inspireerib?
Ostan palju ajakirju ja raamatuid, reisilt 
naljalt tühjade kätega tagasi ei tule. Sel 
päeval, kui minu kodune köök stuu-
dioks muutub ja road pildistamiseks 
valmivad, sünnib retsept justkui teist 

ilmunud

Siiri Kirikal

Hõlpsalt käsitsetav ja mitmekesi-
se sisuga „Koduaia taimetoh-
ter” on tõhus abimees koduse 

köögiviljaaia, kasvuhoone ja maasika-
peenra omanikule. 

Soov saada kodutoit potti otse peen-
ralt innustab paljusid noori aednikke 
köögiviljapeenraid rajama. Kahjuks 
suudavad taimehaigused ja -kahjurid 
tihtipeale värske aedniku entusiasmi ja-
hutada. Tihtipeale on aiamaa rajamise-
le päris palju raha kulutatud ja seda 
kurvem on, kui lootused ei täitu. 

Taimekaitse on osa aedniku tööst, 
millele tuleb mõelda juba põllumaad ra-

jades ning seemneid ja istikuid ostes. 
Nii võiks ka algaja aedniku raamaturiiu-
lis aiakujundaja ja taimekasvataja käsi-
raamatute kõrval seista taimede tohter-
damise õpik.

Lihtne ja mitmekesine
Uus taimekaitseraamat “Koduaia tai-
metohter” on koostatud nii, et siit saa-
vad abi nii kogenud kui ka värsked aia-
pidajad. Raamatu autorid on hästi kur-
sis aiapidajate igapäevaste muredega. 
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur 
Pille Sooväli on oodatud esineja taluni-
ke koolituspäevadel, Farm Plant Eesti 
nõustaja Tiiu Annuk saab oma töös iga-
päevast tagasisidet aednikke ja põllu-
mehi kimbutavate probleemide kohta. 

Raamatusse on valitud tavalised  
koduaia viljad: tomat ja paprika, kurk, 
redis, sibul, peet, kaalikas ja naeris, 
porgand, kapsas ja lillkapsas, hernes, 
aeduba ja kartul ning neile lisaks maa-
sikas ja vaarikas. Taimede kaupa kirjel-
datakse nii levinumaid haigusi kui kah-
jurite hävitustöö tagajärgi ning soovita-
takse tõrjevõtteid. Käsiraamat esitab ka 
koduaias kasutamiseks lubatud keemi-
lised, sh bioloogilise tõrje vahendid  
tänavukevadise seisuga. 

Maheaedniku meelisteemad
Loomulikult ei puudu maheaianduse 
teema, mille kohta aiapidajad kõige 
enam küsimusi esitavad. Raamatust 
leiab tõmmiste, taimevirtsa, komposti-
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50. sünnipäeva puhul kogus Lia kokku oma pere lemmikretseptid.           foto Jaan Heinmaa

Iga aiamaaga pere abimees

Lia köök. Pere 
ja sõprade 
lemmikud
Lia Virkus
552 lk, kõva köide

Koduaia  
taimetohter 
Tiiu Annuk,  
Pille Sooväli
200 lk, kõva köide

www.kirjastus.ee

Toit toob pere laua ümber
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Demokraatia – 
kas inimkonna 
tulevik? 
Tingimusliku ja kon-
tekstuaalse lähenemi-
se vajalikkusest demo-
kraatia levitamisel
Rein Müllerson
tõlkinud Pille Kruus
246 lk, pehme köide

Jalgrattasõidu 
anatoomia
Shannon Sovndal
tõlkinud Marina Maran
208 lk, pehme köide 
Maailm elab läbi jalgrat-
tasõidu renessanssi. Rattasõidu popu-
laarsust suurendavad autoliikluse 
probleemid, säästliku ja rohelise  
maailmavaate laienev levik ning, ehk 
kõige enam, tänapäeva väheliikuvast 
elulaadist tulenev terav vajadus pööra-
ta tähelepanu oma kehale kui elutäht-
sale kapitalile. Põhjalik, kuid kergesti 
loetav illustreeritud tekst annab pro-
fessionaalseid juhiseid, kuidas koha-
se jõutreeninguga muuta rattasõit 
efektiivsemaks ja nauditavamaks  
ning vältida ühekülgse treeninguga 
kaasnevaid riske. Raamat on mõeldud 
kõikidele rattaga sõitjatele, nendega 
kokku puutuvatele arstidele ja  
sporditudengitele.

Случайность и 
непредсказуемость 
в истории культуры
Материалы Вторых 
Лотмановских дней 
в Таллиннском 
университете  
(4–6 июня 2010 г.)
koostaja-toimetaja Igor Pilshchikov
582 lk, pehme köide 
Kogumik sisaldab 2010. aastal Tallin-
na Ülikoolis toimunud II Lotmani päe-
vade materjale. Raamat koosneb kol-
mest osast. Esimene sisaldab nende 
teadlaste artikleid, kes on edasi aren-
danud Juri Lotmani ettekujutust juhus-
likkuse ja ennustamatuse kohta kul-
tuuriprotsessides. Artiklite autorid 
vaatlevad kultuuriajaloo probleeme  
läbi terminoloogiliste opositsioonide 
„juhuslikkus/paratamatus”,  
„juhuslikkus/seaduspära”,  
„ettearvamatu/ettearvatav”,  
„determineeritus/stohhastilisus” ja 
„nomoteetilisus/ideograafilisus”  
prisma. 
Kogumiku teine osa on pühendatud 
indeterminismi probleemidele vene 
kultuuris ja nende peegeldumisele  
kirjanduslikes, filmi- ja poliitilistes  
diskursustes ja narratiivides. 
Kogumiku kolmanda osa artiklid  
käsitlevad Kesk- ja Ida-Euroopa uusi-
ma ajaloo kultuurilisi ja poliitilisi as-
pekte, mh Juri Lotmani suhtestumist 
Eesti akadeemilise ja ühiskondliku 
keskkonnaga. Kogumiku artiklid  
on vene keeles. Raamatu lõpus on  
resümeed eesti ja inglise keeles.

Tallinna Ülikooli Kirjastus8

ilmunud

ilmumas Rein Müllerson: isegi  
demokraatia pole igavene

www.tlupress.com

Eesti Humanitaarinstituudi kul-
tuuriajaloo dotsent Marek 
Tamm vestles Õigusakadeemia 

presidendi professor Rein Müllerso-
niga demokraatiast ja selle tulevikust.

Kuigi Sinu värskelt ilmunud raamat  
„Demokraatia – kas inimkonna tule-
vik?” on laadilt pigem teoreetiline, 
pühendatud arutlustele demokraatia  
ja demokratiseerimise tähenduse üle 
tänapäeva maailmas, siis tundub, et 
see on sündinud väga praktilise koge-
muse pinnalt, tööst ÜRO regionaal-
nõunikuna Kesk-Aasias. Kas ma oletan 
õigesti, et see kogemus teistsuguse 
kultuuriga aitas mõista vajadust  
läheneda demokraatiale tingimusi ja 
konteksti arvesse võttes?
Kuigi see raamat ei sündinud kindlasti 
ainult isiklikest kogemustest ja mitte 
ainult Kesk-Aasias kogetust, sest ma 
õpetasin ja kirjutasin neil teemadel ka 
Londoni ülikoolides töötades, siis pean 
tõepoolest tunnistama, et Kesk-Aasias 
töötamine, elamine ja suhtlemine seal-
sete inimestega muutis mu vaateid mit-
mele probleemile. Ma arvan, et erine-
vates kultuurides elamine on andnud 
mulle võime näha asju mitme külje 
pealt ja mõista erinevaid vaatenurki. 
Kui teadlasele on see muidugi suur 
pluss, siis tingimata pole see mugav 
isiklikus ja ühiskondlikus elus. Kui ma 
oma sõbrale, kes ise määratleb ennast 
islami fundamentalistina, olen tema sõ-
nade kohaselt „liberaalne dekadent”, 
kes aina vahib naiste saledaid jalgu, siis 
teised minu sõbrad ei saa üldse aru, 
kuidas võib üks islami fundamentalist 
olla minu sõber.

Su raamatut võib käsitada kaitse- 
kõnena pluralismile ja relativismile 
rahvusvahelistes suhetes: kaitsed küll 
demokraatlikke väärtusi, ent toonitad 
samas nende suhtelisust, „demokraa-
tia väärtus sõltub ajast ja kohast”, 
nagu tõded (lk 90). Siit järeldan, et 
raamatu pealkirjas esitatud küsimuse-
le – „Demokraatia – kas inimkonna 
tulevik?” – vastaksid pigem eitavalt: 
demokraatia pole tingimata ainus 
mõeldav tulevikustsenaarium. 
Ütleksin nii: ettenähtavas perspektiivis 
on demokraatial, vaatamata sellele, et 
minu arvates on Lääne liberaalne de-
mokraatia praegu tõsises kriisis (sel-
lest olen kirjutanud pikemalt oma uues 

ingliskeelses raamatus), potentsiaali ja 
vajadust nii laienemiseks kui ka süve-
nemiseks. Samal ajal ei ole demokraa-
tia kindlasti ajaloo lõpp ja juba keskpi-
kas perspektiivis on liberaalsele demo-
kraatiale tekkimas konkurendid, näi-
teks meritokraatiale tuginevad poliitili-
sed režiimid. Kõige tõenäolisemalt ku-
junevad välja ka nn hübriidsed süstee-
mid. Pikas perspektiivis aga ei ole ükski 
poliitiline süsteem igavene.

Raamatust joonistub välja, et pead 
kõige õigemaks poliitiliseks hoiakuks 
„idealismist valgustatud pragmatismi” 
(lk 33), puhas idealism võib sünnitada 
rohkem kahju kui kasu, niisamuti pead 
demokraatia levitamist mõeldavaks 
vaid „järkjärgulise insenerluse”  
(Popper), mitte jõulise hoogtöö võt-
mes. Kas näed, et sellisel lähenemisel  
võiks olla rahvusvahelistes suhetes 
väljavaateid?
Kindlasti. Rahvusvahelistes suhetes on 
seda vist isegi kõige rohkem vaja. Prae-
gu on nii, et mõned riigid on väga ette-
vaatlikud ja aeglased oma sisemiste re-
formidega, kuid korraldavad lausa õhi-
nal ja innukalt radikaalseid eksperi-
mente teiste ühiskondadega. Moraalne 
ja pragmaatiline lähenemine rahvusva-
helistele suhetele ja nende analüüs ei 

ole sealjuures tingimata teineteisega 
vastuolus. 

Vastuolu tekib tavaliselt siis, kui mo-
raalsetele väärtustele hakatakse viitama 
erihuvide varjamiseks või kui arvatakse, 
et riigid ja nendevahelised suhted allu-
vad samadele kõlbelistele printsiipidele, 
mis kehtivad (peavad kehtima) inimeste 
vahel. Kõrge isikliku moraalitundega 
ameerika filosoof ja teoloog Reinhold 
Niebuhr näitab oma raamatus „Moral 
Man and Immoral Society” („Kõlbeline 
inimene ja kõlvatu ühiskond”) suurepä-
raselt, et moraalsete valikute rõhutami-
ne riikidevahelistes suhetes tuleneb kas 
silmakirjalikkusest või siis naiivsusest 
(kusjuures üks ei välista minu arvates 
teist). Ma usun, et näiteks Henry Kissin-
ger tegi riigisekretärina maailma paran-
damiseks rohkem kui Jimmy Carter 
presidendina.

Rööpselt eestikeelse raamatuga,  
mille ingliskeelne originaal ilmus 
2009. aastal, nägi äsja Brilli kirjastu-
ses ilmavalgust Sinu uus monograafia 
„Regime Change: From Democratic 
Peace Theories to Forcible Regime 
Change” („Režiimimuutus: Demokraat-
liku rahu teooriatest vägivaldsete 
režiimimuutusteni”). See jätkab mit-
mes mõttes eelmise teose arutlusi,  
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ent kuidas Sa ise oma uue raamatu 
eesmärgi lühidalt kokku võtaksid?
Uus raamat, mis veel sel aastal peaks 
ilmuma ka hiina keeles, on tõesti jät-
kuks eelmisele. Seal arendan ma mitut 
mõttekäiku, mis demokraatiaküsimus-
tele pühendatud teoses lahtisteks jäid. 
Uurin, kas demokraatlikud või demo-
kratiseeruvad riigid on tingimata rahu-
meelsemad kui mittedemokraatlikud, 
kui vettpidav on nn demokraatliku rahu 
teooria. Peale selle võrdlen raamatus 
Deng Xiaopingi ja Gorbatšovi reforme 
ning analüüsin nn araabia kevade tule-
vikuväljavaateid. Kõige pikem peatükk 
on pühendatud sõjalise jõu kasutamise-
le, mille eesmärk või tagajärg on poliiti-
lise režiimi muutus.

Kitsas tee  
sisemaale
Matsuo Bashō
144 lk 
pehme köide

Margit Juurikas  
tõlkija ja japanoloog

Jaapani üks tuntumaid luuletajaid 
Matsuo Bashō (1644–1694) ei ole 
eesti lugejale võõras. Tema 

haikai’sid on tõlgitud ja ehk on tema kir-
jutatu ka eesti luuletajaid inspireerinud. 
Äsja ilmunud reisikiri „Kitsas tee sise-
maale” on aga veidi teistsugune näide 
Bashō loomingust. Bashō ei ole oma 
kõige pikemal rännakul kirja pandud 
märkmetes rõhutanud niivõrd haikai’de 
tähtsust, vaid on saavutanud sellise luu-
le ja proosa kooskõla, milles haikai’sid 
või proosat eraldi lugedes kaotaks üks 
või teine osa oma väärtusest.

Luulega põimitud proosa kirjutamise-
le keskendus Bashō oma elu teisel poo-
lel, mil ta juba tunnustatud poeedina 
võttis ette lühemaid ja pikemaid ränna-
kuid mööda Jaapanit, et külastada pai-
ku, mis olid juba sajandeid tagasi luule-
traditsiooni osaks saanud. Keskaegses 
Jaapanis oli luule nn kohaloome seisu-
kohalt äärmiselt oluline, mistõttu paika 
ei pruugitud tõsiselt võttagi, kui mõni 
kuulus luuletaja ei olnud selle ilu värssi-
desse valanud.

Edo ajaks, mil Bashō elas ja tegutses, 
oli kogu Jaapan luule kaudu omal moel 
kaardistatud ja sellele kaardile märgi-
tud kohtadega seotud värsiridu teati, 
sestap oli inimestel kerge sealset ilu sil-
me ette manada ja sellest luuletusi kir-

jutada, ise paika külastamata. Bashō 
asus aga teele ja lasi luulel end eksima-
tult mööda kaugeid paiku juhatada. 
Rändamine mööda klassikalise kultuu-
ripärandi radu andis Bashōle võimalu-
se oma eelkäijatele viidates luua temale 
sobilik aja ja koha tunnetus. Nii ei olegi 
Bashō mitte traditsiooniline päevikupi-
daja, kes märgib üles täpse kuupäeva ja 
koha, kus ta oma reisil viibib, vaid ta 
kutsub lugeja endaga nii ajas kui ka 
ruumis kaasa rändama.

Niidiotsad Bashō tekstis ulatuvad 
kõige sagedamini Heian’i aega, mis 
seab lugejale teatavas mõttes vältimatu 
kohustuse tunda hiiglaslikku kirjan-
duskultuuri võrku, millesse Bashō 
mässitud oli. Samas ei saa öelda, et 

põhjalikult kultuuritausta uurimata on 
Bashō reisikirja võimatu mõista. Kind-
lasti saab Bashō reisikirja lugeda ka 
„puhta lehena” ja nautida tema luule ja 
proosa puhast ilu, teadmata seoseid te-
ma eelkäijate kirjutatud värsside või 
muude assotsiatsioonidega. Nii paistab-
ki ehk Bashō paremini kultuurikihi  
alt välja.

Rännak koos jaapani poeediga

Monograafia autor professor Rein Müllerson ratsutamas koos pojaga Kõrgõstani mägedes.        foto erakoGu

Pistriku  
talvekarje.  
Esseed Joseph 
Brodsky poeeti-
kast ja surmast
Mihhail Lotman 
288 lk, pehme köide
Luuletaja, esseist, draamakirjanik 
Joseph Brodsky jättis sügava jälje nii 
vene- kui ka inglisekeelsesse kirjan-
dus ja kultuurimaailma. Ta osales  
intensiivselt Ameerika ja eriti New  
Yorgi intellektuaalses elus ning suutis  
Susan Sontagi sõnul seda oluliselt 
muuta. Brodsky luulemaailma iseloo-
mustab erakordne pinge ühelt poolt 
Erose ja Thanatose ning teiselt poolt 
Kleio ja Urania, st ruumi ja aja vahel. 
Kõik asjad, sündmused ja kujundid 
Brodsky luules asuvad selles jõuväl-
jas. Raamatus on käsitletud erinevates 
žanrites ja eri vaatenurkadest Brodsky 
poeetika tähtsamaid külgi. Esmatrüki-
ga võrreldes on teos kolmandiku võrra 
mahukam. Põhjalikumalt on käsitletud 
mere ja eriti taeva teemat.


