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tunded on meis pidevalt. Kui me
tundeid ei märka ega mõista, on
väga raske enda ja teistega toime
tulla. Atlexi kirjastuses ilmunud Kairi
Ennoki koostatud raamat „Lapse
emotsionaalne arendamine” juhib
tähelepanu väga olulisele aspektile
terve ja elus hästi hakkamasaava
lapse arengus – tema tundeelule.
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Palju enamat kui
lihtsalt raamat...

Eesti Helsingi
raamatumessil

Kas Eestis võiks toimuda raamatumess, mida külastavad kümned tuhanded inimesed? Messikeskusesse
pääsemiseks tuleks lunastada paarkümmend eurot maksev pilet (NB!
Ühe päeva eest) ning lisaks käia välja
veel suurem summa, et osaleda seminaridel. Raamatud hinna sees ei
ole. Need on küll soodsama hinnaga
kui poes, kuid hinnad on siiski kallid
isegi Põhjamaade elukallidust ja palku arvestades.
Kõigele lisaks tunglevad inimesed,
müra ning pikad kassa-, tualeti- ja
kohvikujärjekorrad... Nõrgema närvikavaga inimene annaks alla, põhjamaalane võtab aga ka imiku(d) kaasa.
Just selline nägi välja tänavune
septembri lõpus toimunud Göteborgi
raamatumess, mille keskne teema oli
Põhjamaad: kirjandus, keel, ühiskond, ametlik koostöö Nordeni näol.
Igal aastal külastab Rootsi suurimat
kirjandusfestivali keskeltläbi 100 000
ühiskonnahuvilist. Sellist massilist
huvi põhjendab tõsiasi, et Põhjamaades on raamat palju enamat kui kaante vahele pistetud täistrükitud lehtede ja piltidega ilu- või egoasi.
Veidi üldistades võib väita, et põhjamaalased – soomlased, rootslased,
norralased, taanlased, islandlased –
vajavad raamatu näol vaimutoitu, et
tunda end täisväärtusliku ühiskonnaliikmena.
Mida põhjamaalased loevad, mille
üle arutlevad? Kuum teema on keel:
kes ja kuidas end väljendab. Sellest
lähtuvalt pakuvad alati kõneainet kultuuridevahelised erinevused. Taanlased vs rootslased – kas armastus või
sallimatus jne? Sisserändajate keel ja
nende sobitumine ühiskonda – kas
võimatu missioon?
Näiteks Taani kirikuasjade ja võrdõiguslikkuse minister Manu Sareen,
kes on ühtlasi lasteraamatute autor,
märkis, et sisserändajad peaksid hoiduma uuel kodumaal aktsendiga rääkimisest. India perest pärit Sareen
leiab, et arusaamatut keelt rääkivad
sisserändajad kahandavad ise oma
võimalusi elus. Kas see paika peab,
selle üle võib igaüks Põhjamaades
viisakas vormis sõna võtta.
Raamat on Põhjamaades sõnavabadus. See on ka poliitiline debatt,
valupunktid, rõõmuhõisked ja terav
satiir. Suhteliselt pimedas maailmajaos elavad põhjamaalased ei saa
endale lubada vaimupimedust.

26.-29. oktoobrini peetakse Helsingi
messikeskuses raamatumessi, mille
tänavune peakülaline on Ungari.
Ka Eesti ei jää messikavast eemale:
kirjastuselt Moreeni ilmuvad seks
puhuks Indrek Hargla „Apteeker
Melchior ja Rataskaevu viirastus”
ning Jaan Krossi „Tahtamaa”. Eesti
egiidi all toimub kaks seminari. Juhtlause all „Meid on vähe” arutlevad
väikeriikide võimaluste üle mõjutada
arenguid Euroopas Eesti välisminister Urmas Paet, Soome Euroopa asjade minister Alexander Stubb, suursaadik Matti Maasikas ja Soome
Panga president Erkki Liikanen ning
seminaril „Vaim ja võim” on vestlusringis Eesti kultuuriminister Rein
Lang, kirjanikud Sofi Oksanen ja
Jan Kaus ning Soome Kirjanike
Liidu esimees Tuula-Liina Varis.

Ninnie Anderssoni juhendamisel katsetasid õpetajad tantsumatemaatikat omal nahal.

Loovus muudab
meie maailma
Eha Vain

Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Eesti esinduse kultuurinõunik

Õ

pilased on pidanud nädalavahetusel lugema Henrik Ibseni
„Peer Gynti”. Nende nägudel
peegeldub igavus, nad on äraolevad ja
loiud. Õpetaja uurib, kuidas kodutöö
edenes. Kes haigutab, ei viitsi vastata.
Kes venitab tüdinult, et ei saanud loetust midagi aru. Loeme siis koos, teeb
õpetaja ettepaneku, võtab raamatu.
Enamik on mõtetega juba kusagil mujal. Tuleb tuttav ette?
Kirjeldatud olukord ei ole tavaline ainult Eestis, vaid sama probleemiga tegelevad ka Põhjamaad. Antud stseen
ongi võetud videost, mis kajastab ühte
tavalist tundi ühes tavalises Norra koolis. Videot näitas Ellen Stokland esimesel Põhja- ja Baltimaade loovusfoorumil
„Loovus muudab maailma: loovmõtlemine ja loomingulised õpetamise meetodid koolis”, mis toimus 28.-29. augustil Naissaarel. Saarele kogunes sadakond kooli- ja lasteaiaõpetajat, koolijuhti, haridusametnikku ning eksperti.

Raamatutegelased
klassiruumis
Triin Oppi
Põhjamaade
Ministrite Nõukogu
esindus Eestis

Foto Eha Jakobson/norden.ee

Kuidas lahenes olukord Norras? Klassiuks avaneb ning sisse astuvad kostümeeritud näidenditegelased, kes kannavad ette ühe stseeni „Peer Gyntist”.

Õpilaste hämmeldus, üllatus, uudishimu ja mängurõõm on lausa füüsiliselt
tuntavad. Võib ainult arvata, missuguse
innukusega kõnelevad teismelised
Norra klassiku peateosest pärast näitlejate klassiruumist lahkumist.
Norra õpetaja ja kool saavad selliste
kirjandust ja teatrikunsti siduvate ebatavaliste etteastete korraldamist lubada, Norra riikliku programmi Kultuuriranits toetusel. Rootsiski toimib edukalt sarnane programm Loov Kool, mille eesmärk on lõimida kooliellu erinevaid kunstivaldkondi.
23 esinejat ja 6 töörühma juhendajat
süüvisid Naissaarel loovuse mõistesse
koolielus, kõnelesid selle äratamise ja
avaldumise võimalikkusest, pakkusid
põnevaid näiteid ning tekitasid elavat
mõttevahetust.

Kuidas mõjutada loovust?

Loovus ei avaldu vaid heas käelises tegevuses, korralikus laulu- ja/või tantsuoskuses. Loovus võib ilmneda ka põnevate mõtete, uudsete lahenduste ja
meetodite
esitamises.
Koolikeskkonnas loovat mõtlemist aastakümneid
uurinud Tallinna Ülikooli professori
Eda Heinla sõnul ei saa lapsed paraku
oma loova mõtlemise kohta adekvaatset tagasisidet. Loovat last võiks kodus
ja koolis senisest tunduvalt rohkem
tunnustada ja julgustada.
Kooliteemal kirjutab ka Viive-Riina
Ruus 1. septembril Eesti Päevalehes:

„Väsimus on suur, koolistress on suur,
koolimeeldivus on väike. Aga hirmu all
ei saa olla suuri saavutusi. Vaja on tekitada meie koolides otsinguline, põnevuse atmosfäär...”
Vaimse (õpikud, raamatud) ja füüsilise (kehaline tegevus) ühendamisega
on võimalik loovust soovitud suunas
mõjutada. Seda tõestas ilmekalt tantsupedagoog ja tantsumatemaatika meetodi looja Ninnie Andersson Rootsist.

Tantsime võrrandeid?

Tantsida saab võrrandeid, protsente,
liitmist ja lahutamist – kõiki neid tehteid, mis tavatunnnis ehk õpilasele raskust valmistavad. Liikumine ja tants
salvestavad probleemse ülesande lihasmällu, mõtlemine seotakse liikumisega
ning sel teel jõutakse teadvustatud
probleemi lahendamiseni.
Tantsumatemaatika ei asenda n-ö
klassikalist tundi, ei võta sellelt midagi
ära, vaid toetab. Seda, et meetod ka
tõesti töötab, näitab seegi, et tantsumatemaatika on kasutusele võtnud
enam kui kolmsada Rootsi kooli.
Loovusfoorumi korraldajad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus
Eestis ja Tallinna Ülikool koos heade
partneritega loodavad, et Naissaarel
kogetu vallandas loovaid impulsse ja tekitas tahtmise mitmekesistada õpetamise metoodikaid. Ikka selleks, et koolis säraksid silmad nii õpilastel
kui ka õpetajatel.

Õnne on
võimalik õppida
Varrakult ilmus äsja kaks raamatut
tuntud saksa teaduskirjanikult
Stefan Kleinilt. Raamatus „Lihtsalt
õnnelik. Õnne valem igaks päevaks”
kirjeldab Klein põnevalt ja ladusalt,
millistest allikatest saavad toitu õnn
ja õnnetus ning toob välja reeglid,
kuidas leida häid tundeid ja halbadest pääseda. Raamatus „Andmise
mõte. Miks isetus evolutsiooni käigus võidab ja me egoismiga kuigi
kaugele ei jõua” toob kirjanik lugejani mõtte isetuse väärtuslikkusest.
Klein on õppinud analüütilist filosoofiat ning füüsikat, kirjutamisele
pühendus aga seetõttu, et „tahtis
äratada inimestes vaimustust reaalsuse suhtes, mis on põnevam kui
mis tahes kriminull”.

Ajavaim täienes
Kirjastuselt Koolibri ilmus järjekordne raamat sarjas „Ajavaim”,
Sherwood Andersoni „Winesburg,
Ohio” (tõlkinud Ilme Rääk).
Andersoni lühijututsükkel toob
lugeja ette ajalehereporter George
Willardi ja tema kaaslinlaste elu fiktiivses Winesburgis, mille protopaik
on Ohios asuv Clyde, kus autor veetis
oma lapsepõlve. 22 jutust koosnev
tsükkel käsitleb väikelinna inimeste
üksindust. Teost peetakse üheks varasemaks näiteks kirjanduslikust
modernismist.
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Sobimatu

Jon Skovron
384 lk
kõva köide
Jael Thompson pole kunagi päriselt teiste hulka sobinud. Kuueteistkümnendal sünnipäeval teeb isa Jaelile kingituse, millest saavad alguse
ootamatud muutused. See iidsest
mütoloogiast läbi imbunud eepiline
lugu räägib kangelannast, kes seab
tasakaalu vana ja uue, teaduse ja
maagia, allilma kohutavad sügavikud
ning tavalised keskkoolikoridorid.

Sylvester
Georgette Heyer
384 lk
pehme köide
Salfordi hertsog Sylvester on elegantne poissmees, kel on oma tulevasele abikaasale ranged nõudmised – too peab
olema kõrgestisündinud, intelligentne, elegantne ja ilus. Ja loomulikult
peab ta oskama kõrgseltskonnas
kombekalt käituda. Ent kui hertsogil
soovitatakse võtta naiseks Phoebe
Marlow, jahmatab meest poisiliku
neiu põlglik suhtumine temasse. Olude sunnil kujuneb aga nende vahel
välja ebatavaline sõprus.

Hakkliha
Pisikesest frikadellist
pikkpoisini
Indrek Kivisalu,
Rudolf Visnapuu
116 lk
kõva köide
Hakkliha on põnev tooraine, kuna
sellest on võimalik valmistada väga
palju erinevaid toite. Selleks on vaja
vaid veidike julgust ja fantaasiat.
Raamat jagab mõtteid ja näpunäiteid
hakkliha koduseks kasutamiseks nii
traditsioonilisel viisil kui ka pisut
uuenduslikumalt, tehes seda kõike
autorite silmadega nähtuna ja nende
kodustele harjumustele toetudes.

Teistmoodi
füüsikaraamat
Kertu Saks,
Aare Baumer
136 lk
kõva köide
Raamatu autorid, Energia Avastuskeskuse juhataja Kertu
Saks ning teadus- ja arendusjuht
Aare Baumer loodavad tekitada
füüsika vastu suuremat huvi ning on
lahti seletanud-kirjutanud põhilised
koolifüüsika teemad. Teksti ilmestamiseks on lisatud katsete kirjeldusi,
mida on näitlikustamiseks ka pildistatud või joonistatud. Lisaks leiutajate ja avastajate pildid ning väike
ülevaade nende eluloost. Kui lugeja
end füüsikasse sisse loeb, avastab ta
peagi, et tegelikult on elus vähe valdkondi, mis pole füüsikaga seotud.

London 2012.
XXX Suveolümpiamängud
400 lk
kõva köide
Raamat annab mitmekesise ja ülevaatliku
pildi 2012. aasta Londoni olümpiamängudest, pöörates erilist tähelepanu Eesti sportlaste sooritustele
suurvõistlusel. Asjatundlikud autorid
analüüsivad tulemuste põhjuseid ja
tagajärgi. Raamatu lõpus on esitatud
mängude ülevaatlik statistika.
See on EOK ametlik olümpiaraamat.
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Ehtne elamise oskus
Terje Metsavas

R

aamatupoodides on hulgaliselt
head kraami. Erinevad tervise,
toitumise, idamaade meditsiini ja
ajurveda raamatud on alati minev kaup.
Aga kui otsida sellist, mis pakuks kõike
korraga ning kus oleks lisaks igapäevast elutarkust ja looduse nutikaid õpetusi?
Üks raamat poes tõmbab mu tähelepanu ja meelitab end uudistama ookerpunase kaanevärvi ja taimegraafikaga.
„Pukka elustiil” pealkirjana ei ütle algul
midagi, aga tagakaanelt lugedes selgub,
et hindikeelne sõna pukka tähendab
maakeeli ehtsat ja tõelist. Veel leiab kaanelt vihjeid, et koos ajurveda tarkustega
just seda tõeliselt ehedat elu saabki elada ning seeläbi liikuda ka tervise ja õnneni. Paljulubavalt ahvatlev, et raamat
avada ja sisevaatlusele suunduda.

Palju avastamisväärset
ja põnevat

Lähemalt uurides selgub, et tõesti –
„palju-ühes” raamatus ongi kokku saanud toitumise tarkus, hingamise ime,
meditatsiooni mõnu ja palju muud avastamisväärset ning põnevat. Sirvin juhuslikest kohtadest ja avanevad leheküljed,
mis mind kohe ka kõnetavad – jooga,
meditatsioonitehnikad, suhted, immuunsus, liikumine, noorenemine jne.
Tundub, et raamatu autor Sebastian
Pole, kes on nii ajurveda, traditsioonilise Hiina meditsiini kui lääne taimeravi
spetsialist, on siia heldelt mahutanud
kogu isikliku om’i ja zen’i. Teisisõnu, ta
jagab ka joogaterapeudi- ja aednikutarkusi ning annab lugejale valgustust mitte ainult söömise kohta, vaid õpetab õnnestuma nii töös kui suhetes. Nagu autor tabavalt sissejuhatuses ütleb: „Oma
elulaulu laulmiseks läheb vaja tervet
orkestrit!”
Mulle imponeerib, kuidas Sebastian
Pole suutis mahutada terve eluea jooksul kogutud arvukad teadmised ja kogemused raamatusse, mis on arusaadav kõigile, sealjuures raamatu mõtet
mitte ülemäära lihtsustades.
Ajurvedast seni vähe kuulnud inimesele teeb asja tunduvalt selgemaks rikkalikult ilus pildimaterjal ja joonisedtabelid. Nii et võhikule igati paslik
aabits selle iidse tarkuse A ja O avastamisel. Lugedes ei ole kohe vaja hakata
ennast dosha’de gruppi liigitama, pigem
lugeda nagu juturaamatut ja alles hiljem
seedida ning leida oma tüüp. Iga kehatüübi ja teema alt leiab endale sobilikku
teavet, mille järgi läbi kirjelduste saab

Hindi keeles tähendab sõna pukka kõike, mis on ehtne, tõeline ja päris.					
end raamatu lõpuks paremini määratleda ja edaspidiseks järeldusi teha.

Rikkalikult infot

Lisaks on raamatus palju informatsiooni toitumise, ravimtaimede ja tervise
kohta, mis on kõik esitatud meeldivalt
ja lihtsalt loetavalt. Selle raamatu puhul
pole vaja karta, et tegemist on mingi
„kahtlase teema” välismaise tõlkematerjaliga, mis ehk eestlastele võõras.
Lihtne kujundus ja kergesti haaratav
teave paneb märkamatult lehti keerama ja silmi ahnelt sisu haarama.
Siiani loetud ajurveda-teemalistest
raamatutest tundub käesolev huvitavaim. Ja kui soovid järgida ajurveda
elustiili ja tahad osta ainult ühe raamatu, milles poleks kuhjaga keerulisi
sanskritikeelseid mõisteid, siis on see
raamat just sinu jaoks. Juba esimest sadat lehekülge lugedes võib iga algaja
saada ajurveda kohta päris põhjalikud
algteadmised.
Raamatus kirjeldatu on piisavalt detailne, et teemat süvitsi mõista, ja pole
lugejale liialt koormav. Siin on esitatud
hea kirjeldus kehatalituste ja kehatüübi
määramise kohta. Sellele lisandub tea-

ve dosha’de tasakaalustamise ja tervena
hoidmise teemal.
Ajurveda sai alguse Indias juba 3000
eKr ja kasutusel olnud kõrvuti meditsiiniga, ta ei ravi haigusi, vaid inimest tervikuna. Keskmeks on keskendumine
iga inimese ainulaadsusele, see on personaalne meditsiin oma parimal kujul.
Teisisõnu, ajurveda tegeleb tervisega
tõelisel, sügaval ja kõikehõlmaval kujul. Siin on palju lihtsaid tõdesid, mida
järgides teeme endale kingituse – elame kauem, tervemalt ja õnnelikumalt.
Selle teooria järgi elavate inimeste pikk
eluiga kõneleb juba iseenda eest.

Avab ajurveda hinge

Ajurveda on Eestiski ammugi maandunud, kohal ja kanda kinnitanud, seda nii
salongides pakutavate teenuste näol
kui erinevate toiduainete- ja maitsvate
teede valikuga. Siin ja seal toimuvad
erinevad toitumiskursused, on olemas
lausa Ajurveda keskus.
Võib olla üsna kindel, et ajurveda tervisesüsteem juhib oma sügavate ja sajandite vanuste põhimõtetega kõiki,
kes sellesse oma huvi ja tähelepanu
suunavad, igapäevase stressi ja hädade

juurest rahu ja tervise juurde. See võib
olla elukestev rännak, mitte lõpp-peatus. Autori sõnul sõltub kõik sellest,
kas võtame ise vastutuse oma elu eest.
Millegipärast tundub, et just see raamat toob lähemale ajurveda hinge. Ja
pärast lugemist ja pisukest järelemõtlemist oma senise elu ja harjumuste kohta ongi tõepoolest võimalik hakata hingama ja elama ajurveda tervistavate
ning tervendavate võngete järgi. Ja loodetavasti elama kaua ning õnnelikuna.
See raamat võib vabalt olla varem
ajurvedaga mitte kokkupuutunud inimesele lugemiseks esimene vastavateemaline teos, mis ei eelda sugugi eelteadmisi või praktiseerimist. Raamat on kaunis oma uhkete piltide, kvaliteetse paberi ja suurepärase küljendusega
ning sobib hästi ka kingiks.

Pukka elustiil
Sebastian Pole
260 lk
kõva köide

Vaimukas ja nutikas hiiglasekääbus
Anna-Magdaleena Kangro

„J

unts Trönn” on Janet Foxley
kirjanduslik debüüt, mille eest
ta pälvis 2010. aastal Times’i lastekirjandusvõistlusel esikoha. Steve
Wellsi illustratsioonid lisavad raamatule lõbusust ning tekst on kirjutatud
hoogsa sulega ja üsna argikeelselt. Samas on autor pannud oma hiiglastest
tegelased kasutama eripärast „hiiglaste
keelt”, mistõttu polnud raamatu tõlkimine just kõige lihtsam ülesanne.
Foxleyl on hästi õnnestunud oma
maailma loomine – Korina mäel elavad
hiiglased, kelle ilu- ja käitumisideaalid

on inimeste arusaamistele vastupidised. Hiiglased uhkustavad soolatüügaste arvukuse üle, korraldavad peeretuste ja röhitsuste võistlust ja tunnustavad agressiivset käitumist oma kaaslaste suhtes. Junts Trönn on selles maailmas friik: ta on teistest kasvult palju
väiksem ja tolerantsema mõtlemisega –
Junts huvitub pisikeste (ehk siis inimeste) maailmast ja tunneb kaasa draakonitele, keda hiiglased koduvalvuritena peavad ja kelle tiibu nad julmalt kärbivad.
Et teised hiiglasekääbust kiusata armastavad, puudub Junts koolist palju,
kuid vahetult enne suurt koolilõpu hiiglantiaeksamit, leiab Junts, et peab oma

tuleviku nimel eksamid sooritama. Tema elu muudab kohtumine teadjamehe
Biblosega, kes ainsana hiiglaste seast
Juntsi andekust mõistab ja talle kaasa
tunneb ning aitab väikesel hiiglasel
suurte ühiskonnas oma koht leida.
See raamat on ühtaegu nii kurb kui
ka naljakas – kurvema tooni annavad
loole Juntsi eluraskused tema kasvu
tõttu, naljakaks muudavad need aga
Juntsi nutikus ja inimmaailmale vastandlikud väärtused.
Sellest loost võib leida müstikat, mis
peaks meeldima põhikooli esimeste
klasside õpilastele: lendavaid draakoneid ja võluväe-raamatu. Kuid metatekstina jookseb loost läbi lugemis-

oskuse, tarkuse ja teadmiste vajalikkus.
Sajandeid tagasi said hiiglased pisikestelt röövsaagiks ühe raamatu. Hiiglased
usuvad, et see on võluväe-raamat ja kui
nad seda lugeda oskaksid, siis oleks
kõik nende probleemid lahendatud.
Mis raamat see tegelikult on,
saavad teada aga vaid Junts ja
lugeja.

Junts Trönn
Janet Foxley
208 lk
pehme köide
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Raamat pioneeridele, aga
rohkem nende lastele
Piret Tali

T

unamullu suvel, kui tahtsin Nelijärvele ujuma minna, sattusin
pioneeride kokkutulekule. Paraadvormides pioneerid polnud esimeses nooruses ega kainuses, kuid väga
optimistlikud. Tundub, nagu oleks pioneerivanne kui turbatuli, mis ikka veel
südametes hõõgub.
Siis ma otsustasingi, et peaks ikka
nendele pioneeridele (ja eriti nende lastele) raamatu kirjutama. Äkki on muidu
noortel raske mõista oma ema või isa,
kes elas maailmas, mis oli piiratud valmistõdede ja umbse õhuga.
Kirjutamiseks pidin ette keerama
aasta 1981, kui ma olin 9-aastane ja sain
pioneeriks ning joonistasin elu aastal
2000. Teate küll – robotid ja Kuule-sõidud nädalavahetusel. Tahtsin kirjutada
raamatu, sest meile pioneerikoondustel
õpetati: kes minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta.

V

ene arvustajad on Marina Stepnovaga natuke hädas olnud.
Justkui ei oskaks nad teda enda
jaoks kindlasse sahtlisse tõsta.
Vist kõige keerulisem skeem kõlab
umbes nii, et kirjanduslikus mõttes võiks
Stepnova olla Ljudmila Ulitskaja ja Dmitri
Bõkovi tütar ja Tatjana Tolstaja lapselaps.
Viimaselt pärinevat tema stilistika, Bõkovilt paljusõnalisus ja tõmme alternatiivajaloo poole, Ulitskajalt aga eriline maneer juutide kirjeldamisel täiesti tavaliste
inimestena kõigi nende inimlike vooruste ja puudustega, aga ühes sellega ka
täiesti tavaliste geeniustena.

Supilinna surmad
Olev Remsu
512 lk, kõva köide
Tartu 1960. aastate
algul. Kollast on sirgunud noormees, kes tegeleb usinalt sõudmisega. Teose
teine keskne tegelane on tema
Supilinna kodumaja naaber Siiri
Kullamägi, kes töötab pangas. Nõukogude rahareformi toimumise tõttu
joonistub välja keeruline skeem, millesse on seotud linnajuhid, julgeolekutegelased ja ka märksa süütumad
inimesed. „Supilinna surmad” on
järg Olev Remsu menukale raamatule
„Supilinna poisid”.

Aile Alavee
166 lk, kõva köide
Reedetud armastus lennutab väikelinna õpetajanna Luule tööle Brüsselisse Euroopa Komisjoni võimukoridoridesse. Seal tuleb elukogenematul, pigem kunstiliste kui praktiliste kalduvustega naisel saada hakkama paljude keerukate olukordade ja
eri rahvustest inimestega. „Luule,
ametnik” on jutustus maailma avastamisest ja eneses selgusele jõudmisest. Romaan saavutas kirjastuse
Tänapäev 2011. aasta romaanivõistlusel III koha.

Raamatus meenutatakse ka 1980. aastate kurbnaljakaid seiklusi meie poodides. 			
da ning mänguasju nälgivatele Nikaraagua lastele.
Kui ma suvel kunstnik Urmas Viigile
meilitsi pilte saatsin – Norma märkidest, oma fotoalbumitest, pinalitest,
kommipaberitest, aukirjadest ja mänguasjadest – mõtlesin, et küllap ta peab
mind segaseks. Eriti kui ma keset suve
rõõmuga teatasin, et nüüd on mul käes
„Pioneerijuhi käsiraamat” ja asun sealt
külgi skännima.

Valik riigi ja perekonna,
nääride ja jõulude vahel

President Ilves ütles oma tänavuses
taasiseseisvumispäeva kõnes, et „minevik ongi meile võõras riik, teistsugune
riik; miski, mille jätsime koos tema tavade ja hoiakutega selja taha põlvkond
tagasi.” Selja taha küll, aga alles sel sügisel teatas üle 90% TV3 saatesse „Omakohus” helistajatest, et elu Eesti NSV-s
oli parem kui Eesti Vabariigis.
Meie presidendil võib olla raske sellest aru saada. Ta pole kunagi pioneer
olnud. Mina pole jälle kunagi skaut olnud. Nüüd oleks mul hilja ka skautlusega alustada. Neid, kelle jaoks pole aega,
riiki ega inimesi enne 1992. aastat ole-

mas, on palju. Kindlasti on palju neid,
kes mäletavad, aga ei räägi. Kedagi väga ei huvita ja natuke piinlik on ka.
Asi polnud ju selles, et banaane, koomikseid, värvilist traati ja nätsu polnud
saada. Tüütu oli pidev valimine tõdede,
valede ja pooltõdede vahel; perekonna
ja koolitarkuse vahel; Jeesuse Kristuse
ja pioneeriorganisatsiooni vahel; jõulude ja nääride vahel, eestiaegsete ja sõjajärgsete inimeste vahel.
Ma hakkasin ajalugu õppima vahetult
enne seda, kui seda ümber hakati kirjutama. Minu esimene ajalooõpik Hillar
Palametsa „Jutustusi kodumaa ajaloost” oli mul peas. Seda on sealt raske
välja kangutada ka kogu glasnostiga.
Minu ajalugu ongi nagu kahe otsaga
keemiline pliiats – alati tuleb sinine ja
punane kokku panna, et midagigi välja
tuleks. See, mida isa ütles ja see, mida
raamat ütles.
Ma olin siis laps ja kogesin seda lapsena. Ma ei ole tahtnud lisada sellele
raamatule oma nüüdse täiskasvanuea
joonealuseid. Ma ei saanud 80. aastate
alguses kasutada sõna migrant, sest seda sõna ei olnud veel. Aga hirm sovetiseerimise, venestamise, suurtööstuste

Pildi autor Urmas Viik

ees oli suur. Me olime kõik Viru tänava
pioneerid. Natuke teistmoodi kui meie
tadžiki või usbeki omad.

Lood, nagu neid räägiti

Raske ka öelda, kas need lood, mis „Viru tänava pioneeri” kirja said, alati just
minu ja minu tuttavatega juhtusid. Igal
juhul olid sellised lood, nii nendest räägiti ja nii ma neid mäletan. Räägiti siis ju
rohkem, kui keegi kirja panna julges.
Ma tõesti ei mäleta, kas see klassivend, kelle vanaema aeda sõjalennuk
kukkus ja kelle vanaema üle aia lendas,
oli olemas. Või see, kes suvel maal purjus kosmonauti nägi? Kas ma ikka andsin Jaak Joalale ämbri kurke? Imelik
oleks talle helistada ja küsida. See, et
ma ise tuumasõda kartsin, on küll kindel.

Pioneer Viru
tänavast
Piret Tali
152 lk
kõva köide

Armastuse võimalikkusest meie päevil
Mihkel Mõisnik

ilmunud

Luule, ametnik

Uued vana-aja lood

Kõik selles raamatus juhtus minuga
minu pioneeriea kolme-nelja aktiivse
aasta jooksul. Raske öelda, millal pioneeriaeg läbi sai. 1987? Korraga polnud
klassipildil enam kellelgi kaelarätti.
Meiega koos said otsa klassidevahelised rivivõistlused, maastikumängud,
trummid, lipud ja fanfaarid.
Koolist kadusid sõjalise õpetaja, veteranid ja pioneerituba. Kadusid armee
aastapäev, naistepäev, näärid, mai- ja
oktoobripühad. Isegi tank ja Lenin, kuhu me käisime lilli panemas, kadusid.
Ühel päeval kadusid ka Pepsi-Cola ja
Kalevi näts.
Lugesin lapsena huviga Tiia Toometi
„Vana-aja lugusid” (1983) ja hiljem
„Vana-aja koolilugusid” (2001), aga ma
ei tundnud nendes oma lapsepõlve ära.
Nagu ka Imbi Valgemäe heliplaadil „Pireti uued tähtsad päevad”, mida ma võisin lõputult kedrata. Ei saanudki tunda.
Sest kui Tiia Toomet juba esimesi
„Vana-aja lugusid” kirjutas, olingi mina
pioneer ja need lood alles juhtusid minuga. Imbi Valgemäe oli selleks ajaks
aga ammu surnud. Minu ampsu nõukogude ajast saab määratleda mõistega
stagnatsioon. Seisuaeg. Mitte keegi ei
uskunud enam Marsil õitsvatesse
õunapuudesse, aga ikka korjasime
tammetõrusid, vanapaberit ja vanarau-
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Romaani peategelane Lazar Lindt on
just seda, tavaline juut ja tavaline geenius alternatiivses Vene ajaloos. Oma
geeniust ei rakenda ta aga, nagu paljud
teised, teoreetilises, vaid täiesti praktilises teaduses, luues, öelgem otse,
pomme.
Siiski ei olek Lazar Lindt mitte niivõrd peategelane, kui konstruktsioon,
mis kannab loo põhilist süžeed, kaldad,
mille vahel voolavad kolme väga märgilise naise saatused: õpetaja naine
(ema), oma naine (tütar ja tütretütar)
ning lõpuks lapselaps (tavalise juudi
geniaalsuse uus kandja). Romaani tegevus ulatub üle terve 20. sajandi,
suurtest sõdadest perestroikani, ja selle tegelaste kokkupuuted surmaga on

sagedased ning alati märkimisväärselt
lähedased.
Ent mitte surmast ei kõnele „Lazari
naised”, vaid armastusest, selle võimatusest ja võimalikkusest. Ning tavalistest eludest, kus mehed lahendavad
probleeme, võtavad viina, sõdivad ja
õhivad pomme, naised aga vaaritavad
õhtusööke, kasvatavad lapsi ja ootavad
aknal. Ja kui ei oota, vaarita ega kasvata, siis on sellest halb ainult neil endil.
Viljatusest räägitakse siin kahel häälel,
füüsilisel ja vaimsel, naise ja mehe
omal, kuid kumbki neist ei muuda armastuses mitte kõige vähematki, sest
armastus ei hooli sellest, mis oli ja mis
tuleb. Just armastus on selle loo tegelik
kadunud poeg, Issanda and ja müüdud

naer ning sellepärast kõlabki see mitmekihiline teos nagu ei ükski teine.
Ja kriitikud, pidagu nad end kui targaks tahes, võivad Stepnovat kirjanikuna lahterdada kuhu soovivad, lugejate
jaoks jutustab ta ikkagi lihtsalt lugusid,
mis neile otse naha vahele poevad. Sellepärast teda armastataksegi.

Lazari naised
Marina Stepnova
sari „Punane raamat”
tõlkinud
Veronika Einberg
360 lk, kõva köide

Aguliurka
lapsed
Reeli Reinaus
Sari „Minu esimene
raamat”
255 lk, kõva köide
Karli pere kolib teise linna. Esialgu ei
leia Karl naabruskonna poistega ühist
keelt, kuid ajapikku saavad nendest
ta sõbrad. Üheskoos tuleb neile mõte
teha üks tõeline õudusfilm. Sellest
saavad alguse koomilised seiklused,
mis ei jää alla kuulsas „Kummi-Tarzanis” aset leidvatele sündmustele.
„Aguliurka lapsed” saavutas Eesti
Lastekirjanduse Keskuse, ajakirja
Täheke ja kirjastuse Tänapäev 2012.
aasta lastejutuvõistlusel I koha.

Jooga.
Ohud ja
võimalused
William J. Broad
tõlkinud Helena Niidla
248 lk, kõva köide
Joogast on saanud universaalne meelerahu sümbol, köitev vastukaal kaasaegsele elule. Kuid sellega on seotud
ka palju pooltõdesid ja isegi šarlatanlust. Selles raamatus toetutakse üle
sajandi kestnud uurimistööle ja
eraldatakse tõeline mittetõelisest,
kasulik kahjulikust. Heidetakse valgust jooga varjatud toimele, aga ka
valeväidetele ja ohtlikele lünkadele.
Selle raamatu eesmärk on valgustada
jooga riske ja kasutegureid.

Põngerjaõpetus
Ben Furman
tõlkinud Elle Vaht
176 lk, pehme köide
Tavaliselt lähevad laste
probleemid aja jooksul
iseenesest üle, kuid mõnikord jäävad
nad kestma ning siis on hüva nõu
kallis. Populaarne põngerjaõpetus on
psühhiaater Ben Furmani ja tema kolleegide väljatöötatud lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtetele toetuv
ainulaadne laste probleemide lahendamise meetod. Käesolev raamat on
mõeldud nii laste vanematele kui ka
kõigile laste kasvatuse ja ravi alal
töötavatele inimestele.
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www.varrak.ee
www.mlraamat.ee
www.grenader.ee

Grenader
Varrak Raamat
Maalehe

Tõest ja õigusest
Heli Susi

N

agu kõigis Enn Sarve kirjutistes, ilmub ka selles raamatus
lugeja ette mees, kelle elu määravateks väärtusteks olid TÕDE ja
ÕIGUS ning nende roll Eesti ja eestlaste saatuses. Tõdegem, et mõttelaiskadele on need ebamäärased sõnad, kuna
ei anna täpselt mõõta ega kaaluda nagu
ka truudus, ausus, armastus jne. Tundliku vaimuga inimesed nagu Enn Sarv
ja Heinrich Mark tunnetavad nad selgesti ja nagu raamatust nähtub, on valmis nende nimel panema mängu kogu
jõu ja tervisegi.
Nii on see raamat tänasel väärtusmõistete tajumise või sisutu sõnavahu
ilustamiseks pruukimise ajal vajalik
igale vaimse hariduse poole püüdlevale
inimesele, eelkõige ajaloolastele. Ta
võib ärgitada süvenenult mõtlema,
oma absoluutse aususe enesestmõistetavusega, et iga tsensuuri ja political
correctness’i olematusega võib ta praegusele lugejale olla suisa ilmutuslik –
või hirmutav: kas ka nii võib neist asjust kõnelda! Siin ilmneb ka vaimne
üleolek „lihast” – mõlemad vanad, haigustest ja saatuselöökidest vaevatud
Eestiaegsed mehed puistavad, kus võimalik, ka nalja ja huumorit.
Muret oli palju: Eesti Vabariigi järjekestvuse tõestamine, toetudes rahvusvahelisele õigusele, eestlaste vastuhakuvaimu näitamine kogu okupatsiooni vältel ja
peamine – mõlema eelnevaga seotud
mustem pool: nõukogulikust meelelaa-

dist ja propagandast ning harjumusest
jäänud saastasete Eesti inimeste teadvuses ja sellest tulenev värvivahetajate rahvuse- ja tõetunnetuseta komparteilastest
juhtivtegelaste pääs otsuste tegemise
juurde uues Eesti Vabariigis.
Enn Sarv on nende vastu halastamatu. Ta toob välja nende võimulolekuaegsed teod ja sõnad, ja peab võltsiks ja
ohtlikuks nende asumist Eesti Vabariigi teaduse ja võimu juurde. Näitena endised punased professorid ja nende kujundatud haridusega ajaloolased, kes
„pole laagris käinud”, ei tea tagamaid ja
tsiteerivad tõena KGB ülekuulamisprotokollides või siinsete NL saadikute
oma naha päästmiseks Moskvale koostatud aruannetes sisalduvaid valesid ja
väljamõeldisi.
Et Enn Sarvel oli õigus, näitab Eesti
Vabariigi tänane mentaliteet: vohav
kakskeelsus; sisendused, et pole tõde
ega valet, on vaid arvamused; vaikimine meie II Vabadussõja (1944) võitlejate tõelistest eesmärkidest; võimalus endistel okupantidel 22. septembril „Eesti
vabastamise päeva” pidada, jmt.

Õiguse ja
vabaduse
vahimehed
Heinrich Marga ja
Enn Sarve kirjavahetus
1994–2003
271 lk, kõva köide
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ilmunud

Idatuulte
pöörises

Pioneeripataljoni sõdurid Nõmmel täisvarustuses.

Pioneeripataljon
15.
märtsil 1924 loodi Eesti
sõjaväe Inseneripataljonist kaks uut väeosa –
Pioneeripataljon ja Sidepataljon.
Pioneeripataljoni peaülesanne oli
väeliigi väljaõppe organiseerimine
ajateenijatele, inseneriväe inimreservi ettevalmistamine ja Eesti sõjaväe rahuaegsele tegevusele insenerialase toetuse tagamine. Aastatel
1920–1940 inseneriväes toimunud
sihikindlate struktuuri- ja organisatsiooniliste muutuste tulemusena läbis Pioneeripataljon märkimisväärse
struktuurse, väljaõppelise ja tehnilise arengu. Ta täiendas oma varustust ja tehnikat ning osales uute pioneerivahendite väljatöötamises.
1940. aastaks oli Pioneeripataljoni
näol tegemist tehnilise väeosaga,

millel oli arenenud struktuur ja väljaõppesüsteem. Käesolev raamat räägibki Pioneeripataljonist kui Eesti sõjaväe
inseneri väeliigi väeosast, tema arengust, ülesehitusest ja isikkoosseisust
aastatel 1918–1940. Raamat toetub
enamjaolt arhiiviallikatele ning sisaldab
rohkelt pildimaterjali – fotosid, tabeleid
ja diagramme, mis pakuvad tekstis esitatule head täiendust.

Eesti sõjaväe
Pioneeripataljon.
Areng ja koostöö
1917–1940
Igor Kopõtin,
Leho Lõhmus
416 lk, kõva köide

Vaino Kallas
317 lk, kõva köide
Vaino Kallase esimese ajaloolise romaani
sündmustik toimub
aastatel 1940–1947 ühes Eesti vallas
ja kandub raamatu lõpus osaliselt väljaspoole Eestit. Romaani peategelasteks on mitme talupere liikmed ja neis
peredes kasvavad noored. Sündmustik algab 1940. aasta juunipöördega
ja nõukogude riigikorra kehtestamisega Eestis. Järgnevad küüditamine ja
Suvesõja sündmused ning Saksa okupatsioon. 1944. aasta sündmused
kulmineerusid paljude inimeste põgenemisega Eestist ning metsavendade
võitlusega nõukogude okupatsiooni
vastu. Selle taustal hargneb kahe
noore kiindumise ja armumise lugu.

Ärapööratud
Ulis Guth
173 lk , kõva köide
Ajaloolise taustaga
müstilis-filosoofiline
romaan, mis kirjeldab Eestis ja kogu
maailmas toimunud pöördelisi sündmusi ning nendevahelisi seoseid alates Teise maailmasõja eelsest perioodist tänapäevani. Loo läbivad tegelased on tavaline mees ja tema pähe
peitu pugenud Külaline oma kaaskonna ‒ kuplialustega. Teos on uudne
ja žanriliselt erinev jätk autori esikraamatule „Pärlid sigadele”. Autor
jätkab talle omaselt arutelu elu püsiväärtuste ning inimlike nõrkuste üle.

www.atlex.ee

Atlex
ilmunud
Lihtne ja praktiline
koolipsühholoogia
Tiia Lister
463 lk, pehme köide
Käsiraamatu teemad –
kooliheaolu, osavõtlik ja
õpilast toetav koolielu,
head suhted õpetajate-õpilaste vahel,
positiivne, rõõmsameelne ja innukas
suhtumine õppetöösse – käsitlevad võimalusi, kuidas meie kooli psühholoogiline keskkond muuta lapsesõbralikumaks, õpihuvi tekitavamaks ning õpetajale tema töös rahuldust pakkuvamaks.
Raamatus on olukordi analüüsitud õpetaja vaatenurgast, sest just temalt oodatakse muutusi oma suhtumistes, õpetamisstiilis ja käitumises. Käsiraamatus on
palju näiteid, mis lihtsas keeles aitavad
mõista ja lahendada argipäeva koolielu
probleeme. Siin on näpunäited, kuidas
korraldada koolis koostööd, tugevdada
meie-tunnet või toetada õpiraskustega
poisse. Siin räägitakse vanemate käitumise mõjust lastele, õpetajate suhtlemisest agressiivselt käituva õpilasega ja
klassi kui grupi mõjust niisugusele õpilasele. Puudutatakse suhtlemist käitumishäiretega õpilastega. Räägitakse
kehtestavast käitumisest kui olulisest
suhtlemisviisist korda rikkuva õpilasega.

Suhtlemine
probleemsete
õpilastega
Piret Siivelt ja
Aila Rajasalu
299 lk, pehme köide
Oluline osa raamatust on pühendatud
õpetaja juhtimiskäitumisele. Käsitletakse ka õpilaste rolle, õpetaja käitumist

kirjeldavat juhtimisteemandi mudelit,
klassi kui grupi arengufaase. Vaatluse all on ka eesmärgistatud ennetustegevus õpilaste antisotsiaalse käitumise vähendamiseks kogu kooli kontekstis koos konkreetsete meetmete
soovitustega. Piret Siivelt ja Aila Rajasalu, kel on praktilise õpetajatöö kogemus nii käitumisraskustega õpilaste erikoolis kui ka tavakoolis, esitavad peatükkide järel oma mõtteid ja
seisukohti ning räägivad oma kogemustest. Nad analüüsivad õpilaste
ning õpetajate küsitluste ja fookusgruppide tulemusi paljudes peatükkides. Siin on hulgaliselt illustreerivat
materjali – näiteid, arvamusi, lugusid. Käesolev käsiraamat aitab sinul
kui lapsevanemal või õpetajal paremini mõista sageli korda rikkuvate
laste/õpilaste niisuguse käitumise
sügavamaid põhjusi ja leida sobivaid
käitumisviise nendega toimetulekuks, soodustades oma käitumisega
nende positiivset arengut.

Linnupojad
ümber puu
160 lk, pehme köide
Raamatust leiab 34 nädala jagu toredaid tegevusi 1,5–3aastastele
lastele. Märksõnadeks on kõne arendamine, tegevuste lihtne kordamine,
iseseisvuse kujundamine, uudishimu
ning uurimise ja avastamise tungi
toetamine, individuaalne mäng täiskasvanuga. Päev algab hommikuringiga suure mängupuu juures. Sellele
puule saavad lapsed riputada mitmesuguseid asju.

Keeruliste tunnete lihtne
õppimine
I
nimene on emotsionaalne olend,
tunded on meis pidevalt, märkame
neid või mitte. Kui me tundeid ei
märka ja ei mõista, on väga raske enda
ja teistega toime tulla. Kairi Ennoki
koostatud raamat „Lapse emotsionaalne arendamine” on palju enamat, kui
alapealkirjas lubatud metoodiline abimaterjal lasteaiaõpetajatele ja õpetajakoolituse tudengitele. Raamat juhib
tähelepanu väga olulisele aspektile terve ja elus hästi hakkamasaava lapse
arengus – tema tundeelule.
Sageli arvatakse, et tunded ja nendega toimetulek on midagi iseenesest
mõistetavat, kuid nii ei ole see teps mitte. Vahel on lapsed ja täiskasvanud
emotsioonidega lausa hädas. Seda
enam on vajalik, et tundekasvatus
saaks alguse juba varases lapseeas.
Raamatu alguses on antud kompaktne
ülevaade sellest, mida teadus ütleb laste tundeelu arengu ja iseärasuste kohta. Teoreetiline taust annab aluse järgnevatele tunnete mõistmise oskusi
arendavatele tegevustele.
Lapsega erinevatest tunnetest rääkimist toetavad elulised lookesed, toredad salmid ning ilmekad pildid. Rohked lustakad mängud ja tegevused sobivad kindlasti ka vanematele kui lasteaiaealistele lastele, seega võiks materjal
huvi pakkuda klassiõpetajatele. Näitetegevused võiks õpetajaid inspireerida
sellega, kui lihtne on tegelikult tundeõpetust õppekavasse paigutada ja muu-

Uhkus – tähtis emotsioon nagu iga teinegi. 		
de valdkondadega lõimida.
On hea meel, et autor toob välja võimaliku sihtrühmana ka lapsevanemad,
on ju nemad lapse tundekasvatuse
esmased ja peamised teostajad. Oma
lapsega murest või uhkusest rääkimine, või näiteks Tujuka Tiiu mängimine
pakub naudingut nii väikesele kui ka
suurele ja aitab teineteist paremini
mõista, kui mure või muu tunne päriselt hinge poeb. Kairi Ennoki raamat
julgustab täiskasvanuid lapsega koos

illustratsioon Vilve Aavik-Vadi

lihtsate tegevuste kaudu tundeid uurima ja neist paremini aru saama.

Lapse
emotsionaalne
arendamine
Kairi Ennok
152 lk
pehme köide

www.koolibri.ee

Koolibri
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Kirp seljatab keisri,
Euroopa on põrmus
Raivo Hool

M

õni skeptilisem inimene võib raamatu
pealkirja nähes kähvata: äh, mis ajalugu need loomad
ikka teevad! Herakles ja hüdra,
Aleksander Suur ja Bukephalos,
neli tankisti ja koer... Ikka on nii,
et loom allub ja inimene teeb,
muuhulgas teeb ka ajalugu.
Eric Chaline nii ei arva. Temale
tundus, et ajalugu ei ole teleoloogiline, ning ta otsustas tutvustada
meile neid olendeid, kellele me
pahatihti ei mõtle või kellest pole
kuulnudki, kuid kelleta meie elud
poleks sellised, nagu need on.

Hirmuäratav elukas kirp

Võtkem näiteks üks hirmuäratav
elukas. Tema jäsemed on erakordselt võimsad. Ta lõuad on nagu
kruustangid. Pelk mõtegi tema lähedusest tekitab kõhedust ning kui
ta lõpuks saabub, on temast jagu
saamisega tükk tegu. Ta on korduvalt põhjustanud miljonite inimeste
surma. Võimalik, et tema tõttu jäi IdaRooma keisril Justinianusel soiku lagunenud Rooma riigi taasühendamine
6. sajandil, mis omakorda tähendas lõhenenud ristiusukirikut, killustunud
Euroopat, araablaste edukat pealetungi
sadakond aastat hiljem, barbarite riikide tugevnemist, rahvuste kujunemist,
rahvusriikide teket... Ja nii edasi. See
on üks tõeliselt vägev elukas, tuleb öelda. Ei usukski, et ükski kuitahes võimas loom sellega hakkama saaks.
See loom on tibatilluke kirp, kes levitas katkupisikuid. 541. aastal saabus
Egiptusest Konstantinoopolisse viljalaev, mille pardal olid mõistagi rotid,
kelle karvadesse olid pesa teinud katkupisikuid kandvad kirbud. Puhkes
epideemia, millesse surid otsekohe pea
pooled Konstantinoopoli elanikud ja
veerand Vahemere idaranniku elanikkonnast. Ning see epideemia kestis kaheksanda sajandini. Pole ime, et keisritel polnud enam ei sõdureid ega kellegagi sõdida ning ajalugu kulges edasi
teist rada pidi. Ma tean: oleks „oleks”
olemas. Aga nii läks. Katkuepideemiaid
puhkes edaspidigi, see oli alles algus:

Sõjalind. Kotkast saab suurepäraselt kasutada sõjapropagandas, nagu näha Teise maailmasõja aegsetelt plakatitelt.

14. sajandil tegi kirp otsa peale kolmveerandile Itaalia, Hispaania ja LõunaPrantsusmaa elanikkonnast. Ning need
põrkajad pole veel oma viimast sõna
öelnud.

50 mõjukat elajat

Õnneks pole kirp ainuke elukas, keda
raamat lugejale tutvustab, ning õnneks
pole kõigil neil hukatuslikke kõrvalnähte. Lugeda võib oma igapäevaste
kaaslaste kasside ja koerte kohta, kuid
uut tutvust saab sobitada ka paljude
loomadega, kellega enamik meist enam
iga päev ei kohtu. Eric Chaline ei diskrimineeri ei mõõtude (skistosoomist
iguaanodonini), arvukuse (dodost
sääskedeni), elukoha (vihmaussidest
kotkasteni) ega millegi muu poolest.
Nagu näha kas või tibatillukese kirbu
näitest, on loomadel olnud ajaloole tõepoolest suur mõju ning see, et Chaline
on neist pidanud vaid 50 välja valima,
on tingitud vast ümmarguste arvude
maagiast, mitte sellest, et lojus nr 51 ei
ole kunagi kusagil mõjutanud mitte kedagi ega midagi.

Muidugi on tõsi, et ajalugu tähendab
selles raamatus suuresti inimeste ajalugu, aga autori kaitseks võib öelda, et
seni, kuni seda raamatut loevad inimesed, on selline antropotsentristlik vaatevinkel üsna õigustatud. Kindlasti
saaks kirjutada põnevalt sellestki, kuidas kaslased ja koerlased on muutnud
londiliste ajalugu, kuid selle teose lugejaskond poleks enam paraku kuigi arvukas. Nende ajalugu on mõjutanud
kõige ohtlikum loom üldse: inimene.
See aga lisab raamatule uue nüansi.

Eri ajal eri loomad

Ajaloo eri faasides annavad tooni eri
loomad. Paljude mõju kestab lühikest
aega. Miks nii? Sest nad olid inimesele
nii kasulikud (või vastupidi: kellelegi
kahjulikud), et nad kütiti kibekiiresti
väljasuremise äärele või pisut üle selle.
Majesteetlike lõvide arv on kahekümne aastaga kahanenud kümme korda
ning neid on praegu napilt sama palju
kui Viljandis elanikke. Kunagi poeeme
pälvinud ning riikide varakambreid ja
inimeste kõhte täitnud atlandi heeringa

populatsioonid pisteti peaaegu täielikult nahka, vaid
õigeaegne püügikeeld aitas
katastroofi vältida. Lennuvõimetu dodo munad olid meeldivalt suured ja neist sai
maitsvat omletti, mistõttu
saame tänapäeval neist lindudest vaid minevikuvormis rääkida. Raamatust leiab samalaadseid näiteid veelgi.
Eric Chaline ei pelga sellest
kõigest rääkida. Tema narratiiv
ei ole vältimatu edulugu sellest,
kuidas inimene sümbioosis oma
truude loomadest alamatega pürib ikka progressi poole. Õnneks
ei lasku ta aga halinasse ja normatiivsesse jutlustamisse, vaid
piirdub faktide värvika esitamisega, millele sekka lisab lõbusaid lugusid, anekdoote, legende, lustakaid loomateemalisi tsitaate kuulsatelt inimestelt ja paljut muudki.
Pole tähtis, kas seda raamatut loeb
laps või täiskasvanu, koolijüts või teaduste doktor – selles raamatus on väärt
infot ja mõtlemapanevaid fakte kõigile.
Kas teie teadsite, mitu miljonit vihmaussi võib elada ühelainsal hektaril? Või
kuidas kaameli vereliblede kuju võimaldab tal kõrbes hakkama saada? Kuidas Punaarmee kasutas teises maailmasõjas tankide õhkimisel koeri? Või
kuidas aitab äädikakärbes uurida pärilikkust? Kuidas saab täi olla riigi peamiseks sissetulekuallikaks?
Mina, kes ma selle raamatu tõlkisin,
sain töö käigus märksa targemaks.
Lapsevanem, kes loeb oma lapsele siit
õhtujutuks mõne peatüki ette, loeb pärastpoole ise kindlasti edasi, kuni kell
saab kaks. Huvitav ja lõbus on. Vahel
natuke hirmus ka. Kõike parasjagu.

Viiskümmend
looma, kes
muutsid ajalugu
Eric Chaline
tõlkinud Raivo Hool
224 lk, kõva köide

Kelle kodumaa on Palestiina?
Meelis Lainvoo

E

i möödu päevagi, kui uudistekanalites poleks juttu Iisraelist ja
selle suhtest muu maailmaga,
eelkõige oma valdavalt islamiusku lähinaabritega. Sellest on kirjutatud nii palju käsitlusi, et piisaks raamatukogu
avamiseks. Eestigi raamatupoodidest
leiab terve hulga seda teemat käsitlevat
kirjandust. Ometi reisis saksa politoloog
ja ajakirjanik Martin Schäuble kümmekond aastat tagasi Lähis-Idas ja intervjueeris sealseid elanikke eesmärgiga
kirjutada veel üks raamat, mis aitaks
mõista palestiinlaste ja iisraellaste vahelise vaenu olemust.
„Miks peaks neile lisanduma veel
üks? Selleks on kaks mõjuvat põhjust.

Esiteks puudub tausta tundmist mitte
eeldav kergesti mõistetav raamat ja teiseks saavad neis raamatutes harva sõna
Lähis-Ida konfliktides osalenud ja kannatanud inimesed,” põhjendab Schäuble veel ühe seda teemat käsitleva raamatu ilmutamist ja annab oma raamatus sõna mõlema poole lihtinimestele.
„Raamatus kirjeldatakse iisraellaste
ja palestiinlaste ajalugu vahetute üleelamiste kaudu. Oma üleelamistest räägivad sellised inimesed nagu iisraeli sõjaveteran Abraham Bar-Am, kes ühel
kohtumisel Tel Avivis ütles: „Noorusest alates olen näinud sõdu. Ise olen
võidelnud Iseseisvus-, Suessi, Kuuepäevases ja Jom Kippuri sõjas ning osalenud paljudes teistes sõjalistes operatsioonides. Minu poeg võitles. Minu lapselaps võitles ja lebab haavatuna haig-

las. Usutavasti tuleb ka minu lapselapse
lapselapsel võidelda.”
Palestiinlanna Amelie Džaqaman,
kes veetis lapsepõlve Petlemmas ja
praegu elab Rām Allāh’s, näeb konflikti
vastaspoolelt. „Minu ema tuli ilmale
Osmani okupatsiooni ajal, mina sündisin Inglise, minu lapsed Jordaania ja
nende lapsed Iisraeli okupatsiooni ajal.
Alati leidub keegi, kes soovib seda
maad, kuid mitte kunagi ei soovi keegi
meid. Kas see pole tragöödia?”,” on ajakirjanik Schäuble vahendanud omapoolset hinnangut andmata vahendanud Palestiina elanike tragöödiat.
Raamatu kirjutamisel küsitletud iisraellaste ja palestiinlaste sageli lootusetutest seisukohtadest saab täiesti ühemõtteliselt selgeks, et Lähis-Ida konfliktis pole olemas ainsat, absoluutset tõ-

de, ning sageli on võimatu otsustada,
mis on õiglane ja mis ülekohtune.
Mihhail Šiškini romaanis „Izmaili vallutamine” on koht, kus autor kirjeldab
olukorda, kuidas tema šveitslannast
kaasa ei suuda kuidagi mõista, miks
tšetšeenid venelasi tapavad, ja miks venelased tšetšeene tapavad. Mõlema küsimuse peale vastab autor ühte moodi:
„Nad ju kaitsevad oma kodumaad.”

Iisraellaste ja
palestiinlaste lugu
Martin Schäuble ja
Noah Flug
tõlkinud Meelis Lainvoo
152 lk, kõva köide

5
ilmunud
Supipotikarneval
Jaanus Vaiksoo
illustreerinud
Kaspar Jancis
48 lk
kõva köide
Luulekogus vahelduvad meeleolud ja
meloodiad, kõlavad laulud ja soojad
soovid, käib tants ja trall, pillerkaaritavad röövlid ja juuksurid, võlur ja
Punamütsike, sokk ja kummik – justkui karneval. „Karneval on täpselt
nagu köögiviljasupp: kartul, kapsas,
kaalikas ja porrulaugujupp…,” kirjutab Vaiksoo omase ja lastepärase
muheda huumoriga.

Winesburg,
Ohio.
sari „Ajavaim”.
Sherwood Anderson
tõlkinud Ilme Rääk
198 lk, kõva köide
Sherwood Andersoni lühijututsükkel
toob lugeja ette ajalehereporter
George Willardi ja tema kaaslinlaste
elu fiktiivses Winesburgis, mille
protopaik on Ohios asuv Clyde,
kus autor veetis oma lapsepõlve.
Winesburgi elanike jaoks on pidepunktiks George Willard, kellele nad
lugusid jutustades usaldavad oma
täitumatu ja sõnul väljendamatu
lootuse. 22 jutust koosnev tsükkel
käsitleb väikelinna ja sealseid inimesi
painavat üksildust, andes seda
edasi pigem psühholoogilise eritluse
kui hoogsa tegevusega, mistõttu
peetakse teost üheks varasemaks
näiteks kirjanduslikust modernismist.

Digitaalfotograafia
samm-sammult
Tom Ang
tõlkinud
Olavi Teppan
360 lk, kõva köide
Inspireeriv käsiraamat igale fotograafile algajast entusiastini. Näidetega
kombineeritud praktilised juhtnöörid
aitavad omandada uusi pildistamisvõtteid ja luua omaenda stiili. Raamatus tutvustatakse digitaalfotograafia
uusimaid arenguid, sealhulgas pilditöötlustehnikat ja digitaalset videot.

Avasta maailm.
Reisiraamat
lastele
tõlkinud Anneli
Kritšmann-Lekštedt
208 lk, kõva köide
Maailm on väga mitmekesine ja selles reisiraamatus
keskendume me tõeliselt huvitavatele faktidele, püüdes nende abil luua
pildi sellest, mida iga riik endast
kujutab. Raamatust leiad lugusid
kangelastest ja erilistest loomadest,
veristest minevikusündmustest ja
kummalistest toitudest ning hulgaliselt muid pööraseid fakte, mis muudavadki maailma 200 riiki niivõrd
paeluvaks.

Nikolai von Glehn.
Mees, kes rajas
Nõmme
Leho Lõhmus,
Heldur Kajaste
104 lk, kõva köide
Kes oli see saksa päritolu mees, kelle pöörasest ideest
sündis kõrgele liivikule mändide ja
vaikuse keskele metsalinn, mis eestlase hingelaadiga nii hästi sobis? Hea
sulega kirjapandud lood toovad meile
lähemale ja muudavad mõistetavaks
ühemehelinna Nõmme sünniloo ja
Nikolai von Glehni määrava osa
selles.
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Kõlupead Ameerikas
Siim Holvandus

Dekameron
Onu Bella
160 lk, kõva köide
+ CD „Onu Bella
parimad palad”
Autor ja tema reisikaaslane on moodsad inimesed, kes otsivad
võimalusi hinge- ja meelepuhastuseks
ning kiikavad tänu autori elupagasile
ja -kogemusele ka minevikku.
Just vaade minevikku – läbi Onu Bellaks
olemise prisma – moodustab teose
selgroo. Autor võtab endale jutuvestja
rolli ning kohati tundub, et tal pole
aega lõpmatult flirtida lausvalede ja
fantaasialennuga.

autor

N

ii mõnelegi näis see ettevõtmine hullumeelsusena, ent Siim
Holvandus ja Raivo Raid sõitsid
400 dollarit maksnud autoromuga USA
idarannikult läänerannikule.
Sel 7400-kilomeetrisel seiklusrikkal
reisil kohtuti paljude tuntud inimestega, näiteks rokkajakirjanduse ristiisaks
tituleeritud Al Aronowitziga, kes omal
ajal tutvustas Allen Ginsbergi Bob Dylaniga, Dylanit biitlitega ja biitleid marihuaanaga, maailma legendaarseima
põrguingli Sonny Bargeriga ning rokikuulsuste peeniste koopiate aukartustäratava kogu omaniku groupie Cynthia
Plastercasteriga.
Peale nende ja mitmete teiste värvikate tegelaste heidab reisikiri pilgu
Ühendriikide eri paigus elavate eestlaste ja teistelt endistelt NSV Liidu aladelt
pärit väljarändajate, aga ka tänapäeva
indiaanlaste eluolusse.
Pooleteise kuuga läbisid Holvandus
ja Raid oma alatasa streikiva autologuga ühtekokku 17 osariiki, peatudes pikemalt New Yorgis, Willimanticus Connecticuti osariigis, Chicagos, Las Vegases, Solana Beachis, Hollywoodis ja San
Franciscos.
Teelised kogesid kõikjal kohaliku elu
ehedat hõngu n-ö rohujuure tasandil,
seigeldes metroodes, öistes slummides,

ilmunud

Karuelu aabits

Raamatu autor (keskel) kohtumas Rockfordi põrguinglite presidendi Johni ja
legendaarseima põrguingli Sunny Bargeriga.		
Foto erakogu
bluusi- ja rokiklubides ning paljudes
teistes paikades suurlinnade tänavaterägastikest kiirteeäärsete tanklateni.
Kohati suisa jaburate olukordadega
vürtsitatud ning ohtra ameerika õllega
niisutatud teekonnal ei jäänud suuremate ja väiksemate inimasumite ning
koloriitsete inimolevuste kõrval tähelepanuta ka alligaatorid, tarakanid ja koguni sipelgad, aga ka maailmakuulsad,
hingematvad looduslikud vaatamisväärsused – Niagara juga, suured liiva-

düünid, Neli Nurka, Monumentide
org, Suur kanjon ning Hiidsekvoiade
rahvuspark.

Kõlupead
Ameerikas
Siim Holvandus
398 lk
pehme köide

Kätlin Vainola,
Peep Männil
80 lk
kõva köide
+ DVD
„Karuelu aabits” on ennekõike raamat karudest. Karupoegade
sündimisest kuni nende iseseisva elu
alguseni kulub kaks aastat. Raamatust
saate teada, kuidas karu-pojad kasvavad, mida söövad ja missuguseid elutarkusi õpivad. Lisaks leiate ka lugusid
loomadest, kellega noored karud maailma avastades kohtuvad. Raamatu teeb
veelgi põnevamaks sellega kaasas olev
DVD, millelt võite vaadata filmilõike
karude, rebaste, mäkrade, kobraste
ja teiste metsloomade tegemistest ja
toimetamistest.

Aja jälg kivis.
Itaalia
Helgi Erilaid
208 lk
pehme köide
See on ajaloo- ja kunstirännak imeilusasse Itaaliasse. Alustame
Igavesest Linnast, jätkame rännakuid
laguuni saartele rajatud Veneetsias.
Maailma kunstipealinnaks kutsutud
Firenze lugematutest aaretest valime
seekord Santa Maria del Fiore katedraali, Signoria väljaku ja legendaarse Uffizi
galerii. Peatume Milanos, kus väikese
Santa Maria delle Grazie kloostri refektooriumi seinal on maailma kõige kurvema saatusega maal – Leonardo da Vinci
„Püha õhtusöömaaeg”.

Sööme ära!
Mari Kodres,
Dimitri Demjanov
192 lk
pehme köide
+ DVD
See raamat on koostatud suure sooviga
peegeldada eestlaste toitumistavasid
ja maitseid selliselt, et need oleksid eristavateks tunnusteks, mis aitavad muul
maailmal paremini mõista meie väärtushinnanguid, traditsioone ja köögikunsti
tulevikunägemusi. See on katse peegeldada pidevalt arenevat Uut Eesti Kööki –
nii kohalikku maamehelikku toiduvalmistamist kui ka maailma trendidest
mõjutatud glamuurset kokakunsti.

www.raamatuklubi.aripaev.ee; www.raamatuklubi.imelineteadus.ee

Äripäeva Kirjastus

Müstiline olend
nimega „raha”
S
ee ladus ja humoorikalt kirjutatud
raamat on huvitav ning vajalik nii
neile, kes oma rahaasjade korraldamist on juba alustanud ning siis ehk
käega löönud, kui ka neile, kes planeerimisest ja säästmisest on küll unistanud, kuid selle siiski liiga keeruliseks
peljanud. Teet Parring suudab vilunud
koolitajana vajutada just õigetele nuppudele – raamatu läbilugemise järel
valdab lugejat tahtmine tõepoolest
nüüd ja kohe härjal sarvist haarata.
Sedavõrd innustavalt ja köitvalt oskab
autor rääkida asjadest, mida tavaliselt
peetakse „kuivade” raamatupidajate ja
finantsinimeste pärusmaaks.
Parring rõhutabki raamatus eelkõige
mõtet, et oma rahaasjadel silma peal
hoidmine on jõukohane igaühele. Tegu
pole raketiteadusega, vaid meie elu orgaanilise osaga. Raha on kindlasti üks
neid asju, millele mõtleme rohkem kui
jalgpallile, rahast tehakse juttu nii söögilauas, suitsunurgas kui ka peenel
koosviibimisel.
Enamasti on muidugi teemaks see, et
raha vähe ja kuhu see küll kaob. Kaasanoogutajaid ja imetlejaid jätkub – kes
siis ikka raha loeb nagu mõni ihnur või
kuivik! Reaalsus on aga paraku teine,
tegelikult võib oma rahaasjade unarusse jätmine väga karmilt kätte maksta.
Tagajärjeks võib olla isegi kaotatud kodu, pingelised või lõhkiläinud suhted,
mõranenud enesekindlusest rääkimata. Ega autor asjata ütle: „Tee oma rahaasjad korda, see muudab sind enesekindlamaks ja õnnelikumaks.”

Kosmos on ja jääb inimesele, kes sinna lendab, alati vaenulikuks keskkonnaks.			
Foto www.sxc.hu

„Kuidas kodustada raha” ongi
praktiline raamat sellest, kuidas teha asjaga algust ning püsida oma
unistuste ja eesmärkide kursil. Lihtsad tabelid, töölehed ning terased
pea-meeles-nupukesed teevad selle
kõik palju lihtsamaks. Mis oluline –
võta see raamat kätte iga kvartali
lõpus. Ja veelgi olulisem – iga aasta
lõpus. Siis võid olla kindel, et peagi
oled kodustanud selle müstilise ja
allumatu jõu nimega raha.

Kuidas
kodustada
raha
Teet Parring
184 lk
pehme köide
Äripäev 2012

Kosmilise elu köögipoolel
C
uriosity on juba Marsil, aga kuidas võiks jõuda sinna inimene?
„Reisisiht Marss” viib lugeja
sürrealistlikule ja põnevale reisile astronaudi kosmilise ja maise elu köögipoolele. Kosmosereisi suurim probleem pole mitte tehnika, vaid inimene
ise: kuidas ta kaalutuse tingimuses magab, sööb, kuidas ennast peseb ja kuidas ta suudab elusalt, tervelt ja täie
mõistuse juures Maale tagasi jõuda.
Kosmos on paik, kus puudub kõik
eluks vajalik: õhk, raskusjõud, soe
dušš, värske toidukraam, privaatsus ja
õlu. Kui paljust suudab inimene loobuda? Kui palju jaburusi suudab ta taluda?
Mis juhtub, kui sa ei saa terve aasta
kõndida ja pead selle asemel mitu kuud
elama tillukeses metallkarbis? Kas seks

kaaluta olekus pakub mingitki lõbu?
Mis juhtub, kui oksendad kosmoses
hõljudes oma kiivrisse? Kõike seda valgustab autor mõnusa huumori ja lõputu
uudishimuga ning kus võimalik, astub
ka ise katsejänese rolli.
Raamatu autor Mary Roach teeb
kaastööd ajakirjadele National Geographic, New Scientist, Wired, The
New York Times Magazine jt ning ka
tema eelmised populaarteaduslikud
raamatud „Stiff”, Spook” ja „Bonk” on
olnud ülimenukad.
Raivo Hein, tulevane kosmoseturist:
„„Reisisiht Marss” on põnev lugemine
neile, kes soovivad teada, kuidas tegelikult on võimalik Maa gravitatsioonist
pääseda ja sooritada nii lühemaid kui
ka pikemaid kosmosereise. Esmapilgul

Foto www.sxc.hu

tundub see kõik tavainimesele üpriski
lihtne – vaja on korralikku raketti ja
häid mootoreid, mis suudaksid lennumasinat tõugata kiiremini vähemalt esimesest kosmilisest kiirusest. Mis on
aga tegelikult selle taga ja kas sellest
piisab?”
Raamatule on kirjutanud eessõna
akadeemik Ene Ergma.

Reisisiht Marss.
Kosmoses elamise veidram pool
Mary Roach
tõlkinud Tanel Saimre
pehme köide, 312 lk
Imeline Teadus 2012
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ilmumas

ilmunud
Kodused
hoidised.
Olustvere
hoidistemessi
parimad palad

Villapallist
villapildini.
Nõelviltimise
käsiraamat
Raina Subi
132 lk, kõva köide
Maalehe Raamat
Nõela abil saab vormida kõike villapallist villapildini välja: võid teha igat
sorti ehteid, mänguasju, jõulukaunistusi, vaipu, kotte või kasvõi muhumustrilise mantlikaunistuse. Võid
harjutada veidi rohkem ja võluda
villast välja merekivikestega kuumaaluse või lausa maali, mida vaadates tunneksime otsekui põllulillede
lõhna. Kõigeks selleks annab käsiraamat hulgaliselt inspiratsiooni, näpunäiteid ja tööjuhiseid. Raamat algab
lihtsate, lastelegi jõukohaste villapallide ja mänguasjade juhenditega ning
lõpeb keerulisemate esemetega.
Tööjuhendeid täiendavad etapiliselt
tehtud fotod.

Maire Vesingi, Kaiti
Pirs, Malle Peterson
192 lk
kõva köide
Maalehe Raamat
Koostöös Olustvere hoidistemessiga
valminud raamat on mõeldud nii algajale kui ka kogenud perenaisele.
Raamat algab hoidistemessi parimate
retseptidega ja jätkub suure hulga
soolaste ja magusate hoidistega. Lisaks jagatakse häid nippe ja soovitusi, kuidas neid hoidiseid koduköögis
kasutada. Autorid kutsuvad kõiki panema maitsvaid ja tervislikke kodumaiseid vilju purki, sügavkülma või
kuivatatuna köögikapiriiulile ning kasutama neid lihtsate ja kiiresti valmivate toitude tegemiseks.

Teedu ja Peedu
lasteaias
Aino Havukainen ja
Sami Toivonen
32 lk
kõva köide
Eesti Päevaleht
See raamat kätkeb lõbusaid hetki
täiesti tavalises lasteaias. Teedu ja
Peedu on võitnud loteriiga lõõgastuspäeva spaas. Vesinupu spaa asemel
lähevad nad eksikombel naabermajas
asuvasse Mesinupu lasteaeda. Poisid
võtavad liivakastis mudavanne ja teevad ronimisredelite peal tervisesporti.
Lasteaiapäev koos hommikupudru,
poririiete, lõunauinaku ja askeldustega on tegelikult lõpmata tore!

Soome lahe õed.
Vaadates
teiste valu
Imbi Paju
248 lk
kõva köide
Eesti Päevaleht
Sügavalt inimlik teos räägib Soome
ja Eesti saatusest, milles on rohkem
sarnast kui erinevat, ning Euroopa
naisteorganisatsioonide koostööst
sõdade ärahoidmise nimel. Kahe
väikese riigi tavaliste inimeste elu ja
ajalugu kulgeb kõrvuti suurriikide
võimupoliitika masendavate pööretega. Kirjanik ja režissöör Imbi Paju ei
kasuta ajaloolaste keelt, vaid kirjutab
kui ajakirjanik ja esseist.

Rännakud
murtud maal
Reisid sajandi
suurimate
looduskatastroofide
jälgedes
Ivar Soopan
252 lk
pehme köide
Eesti Päevaleht
Sellest raamatust saab lugeda autori
kolmest reisist paikadesse, mis jagasid aastail 2004–2006 ühist saatust.
Kuigi kannatajaid oli veel paljude
teistegi maade ja rahvaste hulgas,
on selles reisikirjas kirjeldatud elu
Tais, Indias ja Indoneesias. Autor
rändas neis paigus kohe pärast katastroofe ja kirjeldab selles raamatus
elu lihtsate inimeste keskel. Need on
maailma rängimate õnnetuspaikade
lood. Nagu ikka reisikirjades, nii leiab
ka siit huvitavaid persoone, kentsakaid juhtumeid, huumorit, kurbust,
traagikat ja lihtsalt mõnusat äraolemist. Raamatut ilmestab rikkalik
fotovalik.
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Kolonel Aarne Ermus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Lugemist mõtlevale
kodanikule
Aarne Ermus,

kolonel, Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste ülem

„P

ropaganda – nagu sõnastas
üks Inglise välisministeeriumi
ametnik 1920. aastate lõpus –
on „hea sõna, mis on läinud nihu”.
Õigupoolest oleme me kõik suuremal
või vähemal määral propagandistid –
nagu ka propaganda ohvrid. See väide
võib šokeerida neid, kes ei saa aru propaganda tegelikust olemusest. Igati
mõistetav reaktsioon, sest antud sõna
kannab endas nii paljusid negatiivseid
tähendusvarjundeid ja alltoone.”
Sellisel moel toob Philip M. Taylor
oma raamatus „Mõtterelv” propaganda
ajaloo uurimise juurde tüüpilise lääne
lugeja, kelle silmis on ainuüksi sellel
sõnal olnud pikka aega väga negatiivne
alatoon. Sellest 1990. aastal trükivalgust näinud teosest kujunes kiiresti PRvaldkonnaga tegelevate inimeste lauaraamat, mis lisaks ülevaate andmisele
propaganda ajaloo kohta vanaajast tänapäevani seletab lahti ka propaganda
põhimõtteid ja meetodeid.
Eesti lugejale on Philip M. Taylori
raamat emakeeles kättesaadav alates
2011. aastast. Just siis pandi Kaitseministeeriumi toel alus uuele riigikaitset
ja sõjandust tutvustavale raamatusarjale „Riigikaitse Raamatukogu”, mille
esikraamat mainitud teos ongi.

Sõjandusalaste raamatute
tõlkimine on hoogustunud

Riigikaitse- ja sõjandusalaste raamatute
tõlkimine on Eesti iseseisvuse taastamisest alates olnud suhteliselt elav, eriti
kui võtta võrdlusaluseks Teise maailmasõja eelne periood. Näiteks on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Eesti Keele Sihtasutuse koostööna tõlgitud
eesti keelde maailma sõjandusvaramu
klassikasse kuuluvad Sun Zi „Sõjaseadused” ja Carl von Clausewitzi „Sõjast”.
Eesti Entsüklopeediakirjastus andis
aastatel 2005–2009 Kaitseministeeriumi toel välja sarja „Mõte ja Mõõk”, milles ilmus 13 raamatut. Samuti on
üksikprojektidena välja antud mitmesugust sõjandusalast kirjavara, nagu näiteks Otto Cariuse „Tiigrid poris” kirjas-

tuselt Grenader. Ka Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on, eelkõige küll
kaitseväesiseseks kasutamiseks, tõlkinud ja välja andnud erinevaid raamatuid, muu hulgas näiteks Rudolf Staigeri „Inimesekeskse juhtimise”, millel ilmus 2011. aastal ka teine trükk.
Tehtud on tänuväärne töö, millest
saavad kasu lõigata mitte ainult julgeoleku- ja sõjanduseksperdid. Ühelt
poolt võimaldab see asjast huvitatuil lugeda sõjandusvaldkonna põhjapanevaid teoseid oma emakeeles, kartmata
et mõni nüanss võib jääda arusaamatuks. Teisalt aitab selline tõlketegevus
laiemas pildis kaasa ka meie enda keele ja kultuuri arenemisele.

Sõjandusterminoloogiast
ja keelekasutusest

liks lisaks kaitseväelastele ka erineva
taseme juhtidele laiemalt. Oma sisult
on tegevuste planeerimine ja juhtimine
erinevates valdkondades põhimõtteliselt ühesugune, seega võib Sun Zi raamat olla teejuhiks ka näiteks ärijuhile.
Samuti on „Riigikaitse Raamatukogu” esiktrükis, Philip M. Taylori propaganda ajalugu käsitlev „Mõtterelv”
vägagi arendav lugemismaterjal neile,
kelle igapäevane tegevus on suunatud
inimeste ja gruppide mõjutamisele või
nende kaitsmisele mõjutamise eest.
Aga muidugi ka lugejaile, kes soovivad
paremini mõista neid iga päev ümbritsevat inforuumi.
„Riigikaitse Raamatukogu” teise raamatuna ilmus käesoleval aastal
Geoffrey Tilli „Merevõim”. Mereäärse
rahvana peaks see raamat pakkuma huvi meile kõigile. Olgugi, et „Merevõim”
on kirjutatud eelkõige globaalse julgeoleku ja meresõdade võtmes, annab
see väga hea võimaluse kaasa mõelda
teemal, milliseks kujuneb maailmamere roll 21. sajandil ja kuidas see
meid kõiki mõjutab.
Raamat peaks huvi pakkuma kõigile
neile, kelle ambitsioonid on globaalsemad. Me võime küll tunda ennast väikestena ja mõelda, et paljugi ei lähe
meile korda, kuid tegelikult elame juba
täna suures globaalses külas ega tohi
mööda vaadata protsessidest, mis toimuvad meie ümber. Isegi kui püüame
nende ees silmad sulgeda, jõuavad üleilmsed protsessid varem või hiljem
meieni ja puudutavad meid.

Meeldib see meile või mitte, kuid sõda
kui selline, ükskõik millisel kujul, jääb
inimkonda saatma ka tulevikus. Seetõttu on sellelgi valdkonnal iga kultuurrahva keeles oma kindel koht. Mõeldes
tagasi meie kaitseväe taasloomisele
1990. aastate alguses, meenub ikka,
kuidas me pärast 50-aastast okupatsiooniperioodi avastasime, et eesti keeles
puudusid sõnad kaasaegse lahingutegevuse kirjeldamiseks. Sõjandusterminoloogias ja keelekasutuses oleme
vene keeleruumist tänaseks väljunud.
Ent oleme liikumas teise äärmusesse, võttes kõige primitiivsemal moel üle
angloameerika erialatermineid. Valdkonnaga tegelevate spetsialistide jaoks
ei ole see tõenäoliselt suur probleem.
Nemad leiavad oma valdkonna põhilugemisvara üles ka originaalkeeltes.
Samas piiraks tõlketegevuse puudumine oluliselt ülejäänud ühiskonna võimalusi julgeoleku ja riigikaitse valdkonnas
kaasa mõelda ja rääkida.

Mõtterelv

Teejuht ka muudes
valdkondades

Philip M. Taylor
384 lk
kõva köide

Võib muidugi arutleda, kas sellise kitsa
valdkonna teoste tõlkimine on võimalike
lugejate ja asjast huvitatute hulka arvesse võttes majanduslikult otstarbekas.
Samas tuleb tõdeda, et paljud tänaseks
tõlgitud raamatud on leidnud rakenduse
ka väljaspool riigikaitsevaldkonda.
Nii on Sun Zi „Sõja seadused” osutunud väga kasulikuks lugemismaterja-

Merevõim.
Teejuht
21. sajandisse
Geoffrey Till
640 lk
kõva köide

Maalehe aastaraamat 2013
ligi 200 lk
pehme köide
Maalehe Raamat
Ka sellel aastal ilmub
oma headuses tuntud
„Maalehe aastaraamat”. Ligi 200 leheküljelisest praktilisest raamatust
leiab Thunide kalendri, päikese ja kuu
tõusud ning loojangud. Puudu ei tule
ka huvitavast ning tarvilikust lugemisest: teemad ja nõuanded varieeruvad sellest, kuidas valida kerisekive
või teha murukatust, selleni, kuidas
hästi toestada taimi.

Vene
keeles
ilmunud
Международный
человек
Mihkel Mutt
253 lk
pehme köide
Eesti Päevaleht
Katsugu lugeja end mõelda tagasi
1991. aastasse, kui Lennart Meri oli
Savisaare valitsuse välisminister. Katsugu mõelda end Toompeale, kus
paiknes toonane välisministeerium.
See oli raske aeg. Nagu ütles Lennart
Meri, me pidime üheaegselt majas
elama ja samas seda alles ehitama.
Taas pidi endalt küsima: kust me tulime ja kuhu läheme? Eestisse tekkisid
uued poliitikud, paraku väga erineva
tagamaaga. Täna on Eesti ammu
ÜROs, on NATOs ja Euroopa Liiduski.
See raamat on aegadest, kus Eesti
tegi selles suunas alles esimesi samme. Ja nende sammude astujatest.

Эстония:
жаркое лето
91-го
Tarmo Vahter
392 lk
kõva köide
Eesti Ekspressi
raamat
Rohkem kui 300-leheküljeline teos
kirjeldab dokumentaaljutustusena
Eesti iseseisvuse taastamise kuut
otsustavat kuud 1991. aastal. Teos
põhineb suures osas uudsel arhiivimaterjalil. Lugu käivitub märtsis
1991 Valges Majas, kus president
George Bush kohtub Arnold Rüütli
ja Lennart Meriga. Sellele järgnevad
kirjeldused Moskvas, Berliinis ja
mujal peetud salakõnelustest.
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ilmunud

ilmunud

Kuidas
küpsetada leiba

Hitleri armee.
Mehed, tehnika
ja ülesehitus
1939–1945

Emmanuel
Hadjiandreou
tõlkinud
Ulrika Jõemägi
176 lk
kõva köide
Oma leiva küpsetamine on põnev
hobi, mille harrastajad võivad rõõmustada vanade traditsioonide elustamise
üle ja nautida oma tegevuse maitsvat
tulemust. Koduleiva puhul saab kasutada tervislikke komponente, katsetada meelepäraseid lisandeid ja arvestada pereliikmete võimalike allergiatega. Selles raamatus on 60 üksikasjaliku juhendiga retsepti laiast maailmast, kõik need pakuvad loomingulist
väljakutset ja koolitust tõelise meistri
käe all. Raamatu autor Emmanuel
Hadjiandreou on muu hulgas teinud
koostööd Gordon Ramsay restoraniga,
võitnud mitmeid mainekaid auhindu
ning välja õpetanud sadu pagareid.

David Stone
tõlkinud Rein Turu
ja Marek Laane
288 lk, kõva köide
Põhjalik ja autoriteetne illustreeritud
teatmeteos kõigile, kes otsivad asjatundlikku analüüsi Euroopa ühe kõige
muljetavaldavama sõjaväe kohta.
Raamatus on luubi alla võetud Hitleri
armee – Wehrmachti – tõusu ja languse kõik peamised tahud, aastatel
1933 kuni 1945, sealhulgas armee
loomine, struktuur, vormid, relvad ja
varustus, väljaõpe ja taktika. Teose
teevad ainulaadseks ligi 300 algupärast illustratsiooni: arhiivifotod, plakatid, joonised, kaardid, tabelid ja skeemid ning mahukad lisad. David Stone
on endine Briti jalaväeohvitser, kellest
on pärast erruminekut 2002. aastal
saanud tunnustatud sõjaajaloolane.

Sinimäed 1944
Mart Laar
416 lk
kõva köide
täiendatud ja parandatud kordustrükk
1944. aastal Narva jõel ja Sinimägedes toimunud heitlused on veriseimad
Eesti pinnal peetud lahingutest. 1944.
aasta kevadel kujunes Narva rinne siia
koondatud jõudude kontsentratsiooni
poolest kõige kuumemaks kohaks idarindel. Narva all peatati Punaarmee
edasitung üheksaks kuuks, siin hukkusid kümned tuhanded sõdurid.
Käesolev raamat annab põhjaliku
ülevaate Narva jõel ja Sinimägedes
toimunud lahingutest, kajastades
Punaarmee sissetungi Eestisse, Punaarmee sillapeade hävitamist Narva
jõel, lahinguid Krivasoo sillapeal,
Auvere lahingut, Narva langemist
ja lahinguid Sinimägedes.

Protsessijad
John Grisham
tõlkinud Lauri Saaber
376 lk
kõva köide
Finley & Figgi advokaadibüroo kaks osanikku viitavad endile
sageli kui „nišifirmale”. See sõna
peaks tähendama šikki, edukat ja valivat. Tegelikult on nad aga nurgaadvokaadid, kes on suurest läbimurdest
vaid unistanud. Ja siis, ühel päeval,
ongi nad tõeliselt suure kohtuasja lävel, sellise, mis võib osanikud tõeliselt
rikkaks teha... „Protsessijad” on pööraselt nauditav lugu, tuubil täis kohtudraamat, kavaldamist ja pingekruvimist – kõike seda, mida lugejad John
Grishami juures armastavad.

Cetaganda
Lois McMaster Bujold
tõlkinud Piret Marvet
F-sari
272 lk
pehme köide
Lois McMaster Bujoldi populaarse
ulmesarja uus raamat! Miles Vorkosigani seiklused jätkuvad sedapuhku
Cetaganda planeedil. Cetaganda
impeeriumi keisrinna on surnud ning
Miles ja ta nõbu Ivan osalevad matustel Barrayari diplomaatidena. Esmapilgul üsna ohutu missioon pakub
esimese üllatuse kohe, kui mehed
saabuvad – neid ründab arusaamatul
põhjusel üks surnud keisrinna teenreid. Järgmisel päeval on teener juba
surnud ning Miles ja Ivan leiavad end
keset üha mõistatuslikumaks muutuvaid sündmusi.

Metsakombinaadi klubi. 										Foto raamatust

Armastusest ja
Stalini Venemaast
Kalev Lattik

2007.

aastal käis Orlando
Figes, kellelt Varrak on
välja andnud „Nataša tantsu” (2003) ja
„Sosistajad” (2010), Moskvas külas
ühingul Memorial. Seal köitsid tema
tähelepanu kolm vana sumadani. Neis
oli mahukaim kirjavahetus, mis Memorialile kunagi üle antud. See kuulus Lev
ja Svetlana Mištšenkole, abielupaarile,
kes olid tutvunud tudengitena 1930.
aastatel ja kelle seejärel sõda ja Levi
Gulagi-aeg kolmeteistkümneks aastaks
lahutasid. Nende kirjades avalduvat lugu pidasid erakordseks ka Memoriali
töötajad, ehkki võiks arvata, et nemad
teavad kõike Gulagisse puutuvat läbi ja
lõhki.
Vanad kohvrid kätkesid ainulaadset
arhiivi. Ehkki laagrikirjades pole midagi haruldast – Gulagist käis läbi ligi
20 miljonit inimest –, muudab Levi ja
Sveta kirjavahetuse erandlikuks tõik, et
nad hoidsid alles kõik oma kaheksa
aasta jooksul saadetud 1246 kirja. Ja kuna kirju toimetati laagrisse ja sealt välja
salaja, siis on need üsna haruldasel
moel täiesti tsenseerimata. Kuid vahelejäämishirmus olid Lev ja Sveta kasutanud ohtralt vihjeid ja peitesõnu, nii et
raamatu autoril ja tema abilistel kulus
kirjade tõlkimisele peaaegu aasta ja
Figes küsitles üle 90-aastaseid Levi ja
Svetlanat ka silmast silma. Figes on
nimetanud Levi ajaloolase unistuste
intervjueeritavaks: tal ei olnud mitte
üksnes fotograafiline mälu, vaid ka võime oma meenutusi analüüsida.

Sunnitöö ja lootus
Komimaal

Meenutamisväärset oli Levil ja Svetlanal küllaga. Õige pea pärast tutvumist
Moskva ülikooli füüsikatudengeina kujunes neist paar, nii et stuudiumi lõpuaastail mõlgutati pulmaplaane. Kuna
alanud oli ka Levi paljulubav tuumafüüsikukarjäär, näis tulevik helge. Siis ent
algas sõda ning Lev langes juba esime-

se sõjasügise taganemiskaoses vangi.
Järgnesid aastad vangilaagreis, kus ta
muu hulgas keeldus hakkamast Saksa
spiooniks. Õnnetuseks tegi ta seda saksa keeles, nii et sõja lõpus sai Smerš
pealekaebaja tunnistusele tuginedes
süüdistada teda kodumaa reetmises.
Surmanuhtlus asendati kümne sunnitööaastaga Komimaal Petšoras, kus
ootas sõna otseses mõttes tappev palgivedajatöö.
Lootusetusse vajunud Lev ei tihanud
Svetale kirjutada, sest kartis, et pärast
viit aastat, mil nad polnud teineteisest
midagi kuulnud, on naine ta maha jätnud. Ainus, mis aitas elus püsida, oli
väike poliitvangidest sõpruskond. Kuni
ühel 1946. aasta augustiõhtul sai Lev
kirja Svetalt, kes polnud hetkekski
ootamast loobunud. See muutis kõike.

Gulag kahel pool
okastraati

Lugu, mis neis kirjades avaldub, on paljuski kõnekam kui riiuliutäied dokumente. „Saada mulle vaid sõna” ei ole
veel üks Gulagi jubedusi kirjeldav raamat sadade omasuguste seas – neid jubedusi püüdis Lev hoopis maha vaikida. Raamatu väärtus seisneb esmajoones Levi ja Sveta dialoogis, mis lõimib
Gulagi-pildi tihedalt sovetiühiskonna
tervikmustrisse.
Ehkki kaks poolt on kenasti tasakaalus, näib autor – küllap mõistetavalt –
samastuvat rohkem Leviga. Teda on pigem inspireerinud Levi ilmselged kannatused ja külluslik väljenduslaad kui
Sveta hootine tumemeelsus ning napim
ja sentimendivabam (ent tihti ka täpsem) keelepruuk. Kuid raamatu muudab tavatuks just Sveta osa, see Gulagikirjanduses enamasti varju jääv pool.
Laagrid ei tähendanud lihtsalt sunnitöölisi – seal olid isad, abikaasad, pojad,
vennad. Seetõttu oli Gulag ka teisel
pool okastraati miljonite inimeste igapäevaelu osa, ning mitte ainult kirjades,
vaid paljudes argitoimetustes. Svetagi
pidi riigisaladustega töötava teadlasena
olema truu parteiaktivist, aga samal

ajal oli ta end kõhklemata sidunud rahvavaenlasega, kellele saatis keelatud
moel kirju ja pakke. Selle eest võinuks
Svetat ennast Gulag oodata. Rääkimata
tema hulljulgetest ja ebaseaduslikest
külaskäikudest Petšorasse, mis võisid
pärast 2200 kilomeetri pikkust rännakut piirduda kõigest mõne koos veedetud tunniga. See usu ja kahtluse kaksikmaailm avaldub ilmekalt ka Levi ja
Sveta vaimustuses sunnitööliste rajatud
niinimetatud kommunismi suurehitiste
(elektrijaamade, magistraalide jms)
üle, ehkki nemad olid ju näinud sovetisüsteemi ülekohut palju aastaid iseenda peal.

Armastuse ja
tegelikkuse arhiiv

Lev ja Sveta ei olnud dissidendid, vaid
üsna tavalised Nõukogude haritlased
ega mõtelnud kirjutades ja kirju säilitades ajaloo dokumenteerimisele. Need
olid kahe teineteisele pühendunud inimese kirjad, milles nad ometi arhiveerisid oma tunnete-mõtete kõrval ka hulganisti Venemaa ajaloo ühe kõige traagilisema ajajärgu tegelikkust.
„Melodraama, mille tõlgendustega ei
saa nõustuda,” märkis Figesit abistanud Memoriali töötaja Irina Ostrovskaja tagantjärele raamatu kohta, millest
tema oli ilmselt oodanud akadeemilist
ajalugu. See kompromissitu hinnang –
või tõlgendus? – kinnistab veelgi Figesi
vastuolulist mainet. Olgu tõlgendustega, kuidas on, kuid Levi ja Sveta kirjad
maalivad nii nende kahe tundeist ja
mõtteist kui ka tollasest elust pildi, millega tasub tutvust teha.

Saada mulle
vaid sõna
Lugu armastusest ja
ellujäämisest Gulagis
Orlando Figes
tõlkinud Kalev Lattik
296 lk, kõva köide

Hõrgud
kingitused.
Isetehtud
kinkekarpidest
retseptideni
Jess McCloskey
tõlkinud Piret Raudsepp
144 lk, kõva köide
Pole tähtpäeva, mis ei vääriks mõnd
isetehtud kingitust koduse hõrgutise
näol. Selle raamatu läbimõeldud ja viimistletud retseptid teevad kingisaajale kindlasti rõõmu ning nende valmistamisega saavad hakkama ka kõige
rohelisemad kokad. Raamatu retseptid on lihtsad, nende põhjal valmivad
kingitused aga rikkaliku ja põneva
maitsega – sobiva retsepti leiab siit
nii šokohoolikule kui ka tšillisõbrale.
Autor annab ülevaate kogu protseduurist – alates koostisosade ostmisest
kuni selgitustega retseptide ja elegantsete pakendite valmistamiseni.

Loomaelu atlas
John Farndon
tõlkinud Olav Renno
160 lk
kõva köide
See raamat annab
põhjaliku ülevaate, kus loomad elavad
ja miks nad just seal elavad. Raamatus on tutvustatud üle 1000 loomaliigi
ning nende suhteid ümbritseva keskkonnaga, samuti hämmastavaid seiku
loomade sageli vähetuntud käitumisest. Ülevaatlike digitaal- ja piltkaartide, illustratsioonide ja loomafotode
saatel viib iga peatükk teid eri elupaikadesse ja tutvustab mandrite kaupa
loomade valimikku, kellele see elupaik on koduks saanud. Suurepärane
käsiraamat nii keskkooliõpilasele kui
ka lihtsalt loodushuvilisele.

Põnevad
eksperimendid
Robert Winston
tõlkinud Piret Frey
144 lk
kõva köide
Mitmekülgne professor ja teadlane
Robert Winston on laste jaoks kokku
kogunud terve hulga põnevaid teaduslikke katseid, mida ta ka ise armastas
lapsena sooritada. Selle raamatu abil
saab korraldada näiteks raketiralli,
kasvatada kristalle ja baktereid, teha
ise metalliotsija, puhuda hiigelsuuri
kuivjää mulle ja lasta hea maitsta pimedas helendaval tarretisel! Kokku on
siin ligi sada katset ning neid kõiki
saab teha kodus leiduvate asjade abil.
Tõeliselt arendav kingitus lapsele, kes
soovib mõista, kuidas maailm toimib.
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Õnne valem igaks päevaks
Tiina Jõgeda

Head tunded ei ole saatus –
nende nimel tuleb vaeva näha

Füüsiku ja filosoofina asetab Klein oma
huviobjekti – õnnetunde – uusimate
neuropsühholoogiliste
uurimistulemuste valgusse ning kummutab seejärel senikehtinud teaduslikke stereotüüpe. Klein analüüsib läbi tohutu hulga
teaduskirjandust ning asetab antropoloogide, sotsiaalpsühholoogide ning
neuroteadlaste leitu teda huvitavasse
süsteemi, põimides kaasaegse teaduse
uurimistulemused antiik- ja valgustusaja filosoofide tsitaatidega: see, mida
suured mõtlejad oletasid, on nüüd leidnud kinnitust aju rakutuuma tasandil.
Antiikaja õnnefilosoofia peamõte kehtib ka tänapäeva neurobioloogia valguses: head tunded ei ole saatus – nende

Kui jumal
oli jänes
Sotsiaalse olendina on inimesele õnnetundeks vajalik teistega koos olla.			
nimel tuleb ja saab vaeva näha.
Kas on olemas altruismigeenid, küsib Klein. Jah, on, kinnitab ta, mõtestades ümber Charles Darwini tihti ja valesti korratud postulaadi „söö ise või
süüakse sind”. Vaene Darwin ja tema
evolutsiooniteooria! Ehkki Charles
Darwinit kujutati sageli egoismi jutlustajana, oli ta tegelikkuses äärmiselt
kaastundlik inimene – vastupidiselt
ema Teresale, keda peeti 20. sajandi altruismi kehastuseks, kes aga kirjutas
oma päevikus, et tema sisemuses „valitseb jäine külmus”.

Egoism pole jätkusuutlik

Inimene sotsiaalse olendina vajab elus
püsimiseks võimet usaldada teisi, abistada nõrgemaid, tegutseda kollektiivseid huvisid silmas pidades. Egoism ja
individualism on samuti vajalikud, kuid
nad tagavad lühiajalise edu ning pole
pikemas perspektiivis jätkusuutlikud.
Seda kinnitavad näiteks antropoloogide
rännud Ida-Aafrika rahvakillu, ikkide
juurde: usaldamatus käivitab allakäiguspiraali.
Selle rahvakillu tragöödia ei seisnenud mitte väljastpoolt peale tungivas
urbanismis, vaid rahvuspsüühikas: raskes olukorras, kus inimesed oleksid
üksteist kõige rohkem vajanud, jätsid
nad üksteist hätta. Sellega kiirendasid
nad oma kurja saatust veelgi: kogukond lagunes sedamööda, kuidas inimesed kaotasid üksteise vastu usalduse: mida kauem kestis põud, seda kõrgemaks kasvasid aiad küla ümaronnide

vahel. Üksteisel ei käidud enam külas,
kaotati huvi teiste vastu, kuni nad ei
suutnudki enam omal jõul olukorrast
välja rabeleda – neid päästis väljastpoolt tulev hädaabi. Päästeaktsioon oli
edukas, tänapäeval elavad ikkid kümnekonnas külas.

Oleme programmeeritud
headeks tunneteks

„Tulevik on altruistide päralt,” manifesteerib Klein. Me oleme kättemaksuhimulised, kuid meid päästab üllameelsus. Oleme ahned, kuid vajame ellujäämiseks ausust, abivalmidust omakasupüüdlikkuse asemel, isetust egoismi ja
tugevama õiguse asemel.
Kasvõi nii lihtlabane olukord nagu
ülikoolieksam. Üliõpilased, kes usaldavad oma kaaslasi, saavutavad eksamitel
paremaid tulemusi, avastas Ameerika
kasvatusteadlane Roger Goddard.
Need noored mehed ja naised teevad
nimelt teistega paremini koostööd, annavad infot edasi ning ka õpivad niimoodi rohkem. Kust need omadused
tulevad? Kasvatusest, ilukirjandusest,
keskkonnast? Pigem hormoonidest, ütleb Klein.
Oksütotsiin ja vasopressiin, seksuaalsuse ja seotuse hormoonid, on alati
mängus, kui inimesed käituvad kooperatiivselt ja altruistlikult. Nad edendavad täiesti üldiselt sotsiaalseid suhteid.
Sotsiaalse olendina on õnnetundeks
vältimatult vajalik inimesele olla teistega koos: sugulastega, sõpradega, armastatuga. „Nii nagu sünnime ilma rää-

Aforism nagu kõrvakiil
S
elles raamatus kõneleb rumeenia
päritolu prantsuse filosoof ja kirjanik Cioran (1911–1995) inimeseks
olemisest läbi selle kahe põhikomponendi: sünni ja surma, väites, et õnnetus
ei seisne mitte lähenevas ja meid kõiki
ootavas surmas, vaid hoopis sündimises, mis on „juhus, tobe äpardus”. Tema
töid iseloomustavas aforistlikus stiilis
kirjutab Cioran ajast, surmast, Jumalast,
religioonist, enesetapust, kannatustest
ja kiusatustest. Teravapilgulise vaatleja
ja kannatliku mõtisklejana kirjeldab Cioran nõnda olulisimat inimesest.
Intervjuus Léo Gille’le on Cioran öelnud (Tõne Õnnepalu tõlge): „Saate aru,
aforisme kirjutada on väga lihtne: lähe-

ilmunud

Põhjuslikkus,
tõlgendus ja
teadmine.
Valitud filosoofilised artiklid

Donald Davidson
tõlkinud autorite
kollektiiv
sari „Avatud Eesti Raamat”
632 lk, pehme köide
Artiklikogumik koondab Donald Davidsoni (1917–2003), ühe mõjukaima 20. sajandi analüütilise filosoofi,
olulisemaid artikleid keele- ja vaimufilosoofiast, epistemoloogiast ning
metafüüsikast. Vaatluse all on analüütilise filosoofia kesksed teemad
nagu tõde, tähendus, tõlgendus,
põhjuslikkus ja teadmine ning nende
omavahelised seosed. Kogumikul on
Ernest Lepore’i ja Kirk Ludwigi, tänapäeva peamiste Davidsoni tõlgendajate spetsiaalselt eestikeelsele väljaandele kohandatud järelsõna.

K

ui noor saksa biofüüsik Stefan
Klein (snd 1965) oli paar aastat
pärast ülikooli lõpetamist teadurina töötanud, vahetas ta ametit ning
hakkas tööle teadusajakirjanikuna.
„Ma tahtsin inimestele rääkida reaalsusest, mis on põnevam kui mistahes põnevik,” põhjendas ta kannapööret.
Praeguseks on Kleini raamatuid tõlgitud rohkem kui kahekümnesse keelde
ning iga uus raamat võtab otsekohe
platsi läbimüügi edetabelite tipus.
Kleini raamatute edu saladus tundub
koosnevat kahest komponendist: ta refereerib tõsiseltvõetavaid teadussaavutusi ning teeb seda „lihtsale inimesele”
arusaadavas keeles. Kuna tema akadeemiline taust biofüüsikuna võimaldab tal
teadussaavutuste hiigelmassist leida
üles olulised ja pädevad uuringud, siis
võib tema raamatuid võtta ekskursina
teaduse hetkeseisu. Need on kirjutatud
mõnusas stiilis ja intelligentselt. Eelkõige aga käsitleb Klein teemasid, mis tänapäeva inimesele iga päev korda lähevad.
Äsja eestikeelsetena ilmunud „Andmise mõte. Miks isetus evolutsiooni
käigus võidab ja me egoismiga kuigi
kaugele ei jõua” ning „Lihtsalt õnnelik.
Õnne valem igaks päevaks” käsitlevad
teemat, mis vaevab lääne heaoluühiskonda: kuidas leida rahulolu, mis teeb
õnnelikuks, kuidas elada hästi. Kuigi
elu on hea, pole inimesed kaugeltki õnnelikud. Miks? „Kui paluda Saksamaal
inimestel nimetada mõisteid, mis neid
kõige enam paeluvad, siis on „õnn”
koos armastuse ja sõprusega päris tipus – kaugel seksist, sõltumatusest või
kutsealasest edust. Kuid kõigest kolm
kümnest sakslasest peavad end õnnelikuks,” kirjutab Klein.
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te kuhugi õhtusöögile, keegi daam ütleb seal midagi tobedat, see inspireerib
teid, viib ühele mõttele, lähete koju, panete selle kirja. Niisugune see mehhanism umbes on. Või siis tabab inspiratsioon teid keset ööd, mingi vormeli algus, kella kolme paiku panete selle vormeli kirja. Ja lõpuks saab sellest raamat. See pole mingi tõsine asi. Aforismidega ülikooliprofessoriks ei saa. Seda juba ei juhtu. Aga mulle tundub, et
ühes lagunevas tsivilisatsioonis sobivad sedalaadi asjad päris hästi. Muidugi, aforismiraamatut ei maksa kunagi
otsast lõpuni läbi lugeda. Siis tunduks,
et see pole muud kui täielik kaos, midagi absoluutselt ebatõsist. Seda tuleb lu-

geda üksnes õhtul enne magamajäämist. Või kui kurvastus, tüdimus peale
tuleb. Chamfort algusest lõpuni lugeda, sellel poleks mingit mõtet. Aforismid hävitavad üksteist vastastikku. Aforismid on välküldistused. Pidevusetu
mõte. Teil tuleb pähe üks mõte, mis
tundub kõike seletavat, nii-öelda välkmõte. Niisuguses mõttes pole kuigi palju tõde, aga temas on pisut tulevikku.
Elukogemus näitab alati, mis ta väärt
on. […] Aga see on alati segu tõsisest ja
ebatõsisest. Vahetevahel ma kuulutan
täielikke mõttetusi ja siis tullakse mulle
neid nina alla hõõruma. Mul on aga
lihtne öelda: „Kuulge, ma ütlen just vastupidist, keerake vaid lehte ja vaadake.”

Foto: © Walter Hodges/Corbis

kimisvõimega, oleme programmeeritud ka headeks tunneteks.”
Klein refereerib uuemaid arusaamasid õnnest, mis põhinevad kahel avastusel, mis aju uurijatel on õnnestunud viimastel aastatel teha: esiteks on meie
peades sisse seatud eraldi lülitused
rõõmule, naudingule ja eufooriale, see
tähendab, et meie ajudes on nii-öelda
õnne süsteem. Teiseks oluliseks teadaandeks on müüdi kummutamine, et inimene sünnib teatud omadustega ning
põhiomadused muutuvad elu jooksul
vähe. Täiskasvanud inimese aju muutub pidevalt, avaldab Klein. Nipp on selles, et tuleb püüda tegelikkust võimalikult täpselt tajuda, sest õnnel on Kleini
arvates vähe pistmist kaunite
illusioonidega.

Andmise mõte
Miks isetus evolutsiooni käigus võidab ja me
egoismiga kuigi
kaugele ei jõua
Stefan Klein
tõlkinud Krista Räni
328 lk, kõva köide

Lihtsalt õnnelik.
Õnne valem igaks
päevaks
Stefan Klein
tõlkinud Krista Räni
176 lk, kõva köide

See ei tähenda, et ma olen sofist; moralist ei ole sofist. Aga need on kogetud
tõed. Need on näiliselt fragmentaarsed
tõed. Neid tuleb võtta, nagu nad on.
Aga loomulikult, aforismi eeliseks on
see, et teda ei pea kunagi tõestama.
Aforism on nagu kõrvakiil.”

Sündimise
ebaõnnest
Emil Michel Cioran
tõlkinud Tõnu Õnnepalu
sari „Avatud Eesti
Raamat”
272 lk, pehme köide

Sarah Winman
tõlkinud
Johanna Ross
sari „Moodne aeg”
296 lk, kõva köide
Inglise kirjaniku Sarah Winmani (snd
1964) romaani minajutustajaks on
tüdruk nimega Elly, keda ümbritseb
kirev galerii kummalisi sugulasi ja tuttavaid: vend, kes kuidagi ei suuda
maailmas oma kohta leida, vanemad,
kes teinekord otsustavad teha õige
äkilisi kannapöördeid, võluv filmistaarist tädi ja mitmed teised.
Romaan jutustab vennast ja õest,
lapsepõlvest ja suureks saamisest,
sõpradest ja perekonnast, võidurõõmust ja kaotuskurbusest ning kõigest, mis sinna vahele jääb. Ennekõike aga jutustab see raamat armastusest igal võimalikul kujul.

Pariisi abikaasa
Paula McLain
tõlkinud Tiiu Loog
336 lk, kõva köide
Raamatu peategelane
on Hadley Richardson,
kes kohtub 28-aastaselt Chicagos Ernest Hemingwayga ning armub. Nad
abielluvad ja lähevad elama Pariisi.
Pariis on just selline, nagu seda
kirjeldas Hemingway oma raamatus
„Pidu sinus eneses”, ainult et nüüd
vaadeldakse seda tema naise silmadega. Õhtud kirjanike ja kunstnikega,
säravad vestlused, purjutamine ja üldine õhkkond polnud kindlasti soodne abielu püsimiseks ning ka Hadley
ja Hemingway koosellu tulevad lahkhelid. Poja sünd ei paranda asja ning
mida kuulsamaks Hemingway saab,
seda suuremat huvi pakub ta ka teistele naistele.

Abistajate,
õpetajate ja
reiside feng shui
Janno ja Siret Seeder
200 lk, pehme köide
Feng shui järgi on
abistajate, õpetajate ja reiside tsoon
seotud meist väljastpoolt tuleva teadmise, abi, nõuande ja juhendamisega. Et saavutada püsivat jõukust ja
küllust oma elus, vajame teiste inimeste abi. Samas peame ka ise olema abivalmid. Selle eluvaldkonna alla
kuulub kõik, mis ei tule meie enda
seest: õpetaja, õpetus, hea raamat,
huvitav film, koolitamine, nõustamine, aga ka pangalaen, religioon jne.
Samuti kuulub selle eluvaldkonna alla reisimine kui parim võimalus saada
uut infot ja omandada uusi teadmisi.
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Artur Erich tegutseb edasi
Ira Lemberit küsitles
Tõnu Lember

Enne äikest
Artur I. Erich
224 lk
kõva köide

H

iljuti ilmus seitsmes raamat
Artur I. Erichi väga loetavast
„Äikese”-saagast, pealkirjaks
„Äikese varjud”.
Romaan „Äikese varjud” kuulub
seitsmenda raamatuna perekonnasaagast romaanitsüklisse, kuhu lisaks kuuluvad romaanid „Enne äikest” (2007),
„Äike” (2008), „Pärast äikest” (2008),
„Välgust tabatud” (2009), „Varjud”
(2009) ning „Varjude allee” (2010), kuid
nagu ka kõik tsükli eelnevad raamatud,
on loetav ka teistest sõltumatult.
Sündmus on seda väärt, et meenutada selle eellugu.

Äike
Artur Erich
320 lk
kõva köide

Pärast äikest
Artur Erich
328 lk
kõva köide

Kirjanik Ira Lember
räägib saaga sünnist

Ira Lember: „Artur Erich sündis täpselt
kakskümmend neli aastat tagasi minu
ja minu kirjanikust sõbratari Erika Esopi ühisloominguna.
Meil mõlemal oli kavatsus seekordsest romaanivõistlusest osa võtta, kuid
olime liiga kaua viivitanud ja nüüd oli
tähtajani jäänud vaid pool aastat. Üksi
enam romaani kirjutada ei jõuaks. „Aga
teeme kahasse!” Ei mäletagi enam,
kumb meist selle idee esimesena välja
käis, kuid see võlus meid mõlemaid. Ja
ette rutates võin öelda, et see kahasse
kirjutamise võlu jäi meile lõpuni.
Niisama ruttu, nagu tuli idee koos kirjutada, leidsime endale ka pseudonüümi, liites meie isade eesnimed – Artur
Erich. See peaks meile õnne tooma,
lootsime ja meie ühiselt kirjutatud raamat „Äike” saigi romaanivõistlusel III
koha, kusjuures I koht jäi välja andmata.
„Äike” (esmatrükk 1991, kirjastus
Eesti Raamat), mis kirjeldab Eesti Vabariigi kõrgemasse keskklassi kuuluva
nelja õe ja nende perekondade elusaatusi Teise maailmasõja eelõhtul, puudutas sügavalt ka Eesti ohvitseride igapäevast elu ja saatust, teemat, mis ju
aastaid keelu all ja tabuks olnud (ka
Erika isa oli Eesti Vabariigi ohvitser).
„Äike” lõpeb eestlaste jaoks pöördelisel ajaloohetkel. Baaside lepingu sõlmimine Nõukogude Liiduga saab alguseks kohutavale tragöödiale, algavad
arreteerimised, küüditamine, natsionaliseerimine, üle poole sajandi kestev
nõukogude okupatsioon. Noore vabariigi hukk ja selle kodanike traagilised
elusaatused põimuvad omavahel...
Raamatu hea vastuvõtt ja suur lugejaskond oli üllatuseks kõigile, kõige
rohkem aga meile endile.”

„Äikese” võimas lõppakord
käivitab terve sarja

Ira Lember: „Sellega meie koostöö ei
lõppenud. Kuna kirjutades oli jäänud
mõtteid ja materjali ülegi, pealegi lõppes ju „Äike” nii intrigeeriva koha peal,
ja mis seal salata, olime nautinud oma
koostööd tõesti väga, ning küllap tiivustas ka „Äikese” suur edu, nii otsustasimegi raamatule järje kirjutada, mis sai
nimeks „Pärast äikest”.
„Pärast äikest” (1995, Eesti Raamat),
kirjeldab perioodi, mil ajaloo äike bolševistlikus kehastuses on üle noore
Eesti Vabariigi käinud, kogu maa pahupidi pööranud ja inimestel tuli uues olukorras elada ja hakkama saada. See romaan pälvis Albu valla Tammsaare kirjanduspreemia.
Prestiižikas auhind andis uut julgust
ja tiivustas ikka edasi kirjutama, raamatu tegelased olid ju kirjutamise käigus

Välgust
tabatud
Artur Erich
280 lk
kõva köide

Varjud
Artur Erich
256 lk
kõva köide

Varjude allee
Artur I. Erich
265 lk
kõva köide

Äikese
varjud
Erika Esop ja Ira Lember – kirjanikud, sõbrannad ja sugulased – kahepeale kokku Artur Erich aastal 1996.
Äsja on kätte antud Tammsaare romaanipreemia romaani „Pärast äikest” eest. 				
meile omaseks saanud ja dikteerisid juba isegi mõnikord ka edaspidist süžeed
ette.
Järgmine raamat kandis nime „Välgust tabatud” (1996, Eesti Raamat), käsitledes juba tuttava nelja õe ja ka nende järeletulijate kirjut elusaatust, kes
peavad oma igapäevast eluvõitlust, kusjuures äike neid ikka veel rahule ei jäta.
Selle raamatu ilmudes sai meile selgeks, et võimatu on piirduda ka triloogiaga. Nüüd seadsime sihiks juba pentaloogia.
Neljandaks raamatuks sai romaan
„Varjud” (1999, Eesti Raamat), milles
juba tuttavad tegelased, kes elu heitlikkusest ja minevikuvarjudest hoolimata
ikka edasi armastavad, vihkavad, petavad ning andestavad. Ja igaüks neist otsib oma kohta päikese all, mõnikord vahendeidki valimata.”

Artur Erich jätkab üksinda

Ira Lember: „Viienda raamatu pealkiri
oli meil juba valmis mõeldud, selleks
oli „Varjude allee”. Pidime alustama seda siis, kui olen paarikuuselt Ameerika
reisilt naasnud. Mul oli sel reisil võimalus ka Hawaiile sõita, kus ma detsembrikuul Waikkiki rannamõnusid nautisin. Olin muljetest tulvil ja saatsin Erikale postkaardi, milles kinnitasin, et
järgmises raamatus tahan kindlasti
paar tegelast Hawaii saartele tuua.
Seda kaarti Erika enam kätte ei saanud. Mu hea sõbranna lahkus 1999.
aasta jõululaupäeval ootamatult meie

hulgast. Ja ühekorraga olin ma kaotanud kolleegi, sõbra, sugulase ja kaasautori.
Pooleteise aasta pärast alustasin
ikkagi viienda raamatuga. Nüüd juba
üksinda. Romaanis „Varjude allee”, mis
ilmus juba Artur I. Erichi nime all, et
eristada üksi kirjutatut kahepeale tehtust, (ilmus 2002, kirjastus Canopus)
peavad sama suguvõsa esindajad eluvõitlust nii okupeeritud Eestis, Saksamaal kui ka Ameerika mandril.
Kõik märgid viitasid sellele, et
romaanitsükkel jääbki pentaloogiaks.”

Kirjastus Canopus annab
kogu sarja välja uues kuues

Ira Lember: „Umbes pool tosinat aastat
tagasi tekkis meil just sinuga vesteldes
(äkki oligi see sinu idee, aga kes seda
enam mäletab...) mõte, et sinu kirjastus
Canopus võiks kogu pentaloogia kordustrükina uues kuues ja kõvakaanelistena välja anda, „Äikese” ilmumisest oli
sel ajal möödunud ju ikkagi juba nii
palju aastaid.
Idee arenes edasi, et kui neid juba
uuesti välja anda, siis oleks nüüd ju ka
võimalus neid veidi kohendada ja täiendada, kirjutasime „Äikese” ju ikkagi
aastal 1988. a, kui punavõim veel Eestimaal valitses ja kõiki mõtteid vabalt välja ei saanud öelda. Mõte meeldis, selle
kõrval hakkas aga märkamatult idanema üks teine idee: aga miks mitte midagi ka ette kirjutada? Kirjutada sellest,
kuidas elasid nelja õe vanemad üheksa-

Artur I. Erich
264 lk
kõva köide
Foto erakogust

teistkümnenda sajandi Pärnus? Kes oli
nende salapärane lõunamaalt pärit esiema?
Mõte hakkas vaikselt teoks muutuma, uurisin internetist vanade aegade
kohta, mõlgutasin mõtteid... ning 2006.
aasta sügisel hakkasingi kirjutama eellugu romaanile „Äike”, mis oli algselt
mõeldud lihtsalt sissejuhatava peatükina sellele romaanile. Materjali vastupanu oli suur, kirjutamine läks edasi aeglaselt, mitu korda oli tahtmine kõik sinnapaika jätta. Tasapisi hakkas aga „peatükk” võtma iseseisva novelli mõõtmeid, paisudes ka sellest ikka edasi ja
edasi.
Nautisin kirjutamist jälle samamoodi,
nagu kakskümmend aastat tagasi Erikaga koos „Äikese” taga istudes! Nii üheksateistkümnenda sajandi romantilise
rannaküla kui ka vanaaegse Pärnu linna
atmosfäär ei lasknud mind nii kergesti
oma lummusest lahti, ja tulemuseks oligi täispikk romaan, nüüd juba kuuest
romaanist koosneva perekonnasaaga
esimene raamat. Romaan „Enne äikest”
ilmuski 2007. aasta lõpus, signeerituna
Artur I. Erichi pseudonüümiga.
Sel nüüdseks juba ammu ajaloohämarusse kadunud romantilisel ajajärgul, üheksateistkümnenda sajandi teisel poolel, saamegi tuttavaks nelja õe
esivanematega. Romaani lõpupeatükiks on aga ajalooratas jõudnud veereda juba kahekümnenda sajandi esimesse veerandisse. Oleme tunnistajaks
noore Eesti Vabariigi sünnile...

Ja viiest romaanist koosnev pentaloogia oligi muutunud heksaloogiaks; nagu plaan oligi, ilmusid Canopuse väljaandel kordustrükina selle järel ka ülejäänud viis romaani. Mõtlesime välja ka
ühise pealkirja kogu romaanitsüklile –
selleks sai „Äikese varjud”.
Aga süda ei jäänud ikka rahule, ka
küsisid kohtumistel tihti lugejad, millal
ometi sarja järgmine raamat ilmub, ja
nüüd ongi see lõpuks tehtud – sarja
seitsmes raamat valis endale sama nime kui kogu romaanitsükkel – „Äikese
varjud”.
Romaan „Äikese varjud” viib lugeja
tagasi eelmise sajandi üheksakümnendate aastate algusesse, mil Berliini
müüri langemine pani alguse sündmuste ahelale, mis viis lõppkokkuvõttes ka
Eesti vabanemisele Nõukogude okupatsioonist.
Lugeja kohtub siin raamatus taas juba
omaseks saanud nelja õe suguvõsa esindajatega, kes seilavad tormisel elumerel
nii okupeeritud Eestis, Saksamaal kui
ka Ameerikas – just seal, kuhu saatusekeeris on heaks arvanud neid paisata.
Ja nagu elus ikka, on seegi romaan tulvil
armastust ja reetmist, põlvkondadevahelisi probleeme, kõrkust ja nõrkust
ning tegelaste siseheitlusi. Traataiaga
piiratud kodumaalt ihatakse välja, vabal
maal aga õhatakse kodumaa järele,
traataed hakkab aga langema.”

www.argokirjastus.ee
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Malel ja sõjapidamisel
pole midagi ühist
Jaan Ehlvest
Peatselt ilmub eesti keeles malesuurmeister Jaan Ehlvesti maleõpik algklassiõpilastele. Möödunud aastal andis
kirjastus Argo õpiku välja ingliskeelsena, praegu tõlgitakse seda läti, leedu
ja vene keelde.

Vaimne treening male kaudu

Õpiku koostamisel on kasutatud tänapäeva malemõtte uurijate parimaid saavutusi. Metoodika üheks teaduslikuks
aluseks on meie oma filosoofi ja maletaja Aleksander Veingoldi doktoritöö, mis
keskendubki just malele. „Malegümnaasium” tutvustab igat malemängu
elementi järkjärguliselt, püüdes maksimaalselt ära kasutada malemängu kui
pedagoogilist abivahendit lapse mõtlemisvõime arengus.
Tähtis pole lapsele malereeglite kiire
selgeksõpetamine, et ta saaks kohe hakata mängima. Oluline on vaimne treening male kaudu, mis paljude maailmas
läbi viidud katsete ja uuringute põhjal

Kuus aastakümmet Caissa
lummuses
koostanud
Margus Sööt
240 lk, kõva köide
Hillar Kärner oli aastakümneid Paul Kerese ja Iivo Nei
kõrval Eesti silmapaistvaim maletaja.
See raamat toob lugeja ette valiku tema mängitud partiidest. Enamus raamatus esitatud partiide kommentaaridest on Hillar Kärneri enda sulest.

Alo Särg
152 lk, kõva köide
Rikkalikult illustreeritud ülevaade kõikide teadaolevate
Jõgevamaa territooriumil asunud
rüütlimõisate ajaloost ja tänapäevast
alates nende esmamainimisest. Raamatus räägitakse ka käsitletava piirkonna mõisatega seotud tuntumatest
baltisaksa aadlikest.

Johan III.
Biograafia

Kirjastuselt Argo ilmunud maleraamatud. Neist Valter Heueri „Meie Keres” tunnistati parimaks 2011. aastal Eestis ilmunud spordiraamatuks ja sai Georg Hackenschmidti raamatuauhinna.
toob kaasa ka üldise õppeedukuse – ütleme otse: võimekuse – tõusu, õpetab
lastele keskendumist, analüüsi, järjekindlust, vastutust oma tegude tagajärgede eest ja palju muud.
Iga malendi jaoks on õpikus kaks
õppetükki. Õpilased lahendavad mitmesuguseid ülesandeid iga malendiga eraldi, enne kui saavad algtasemel selgeks
kogu mängu. Suurt tähelepanu pööratakse malelaua geomeetriale. Malemängu finaali, matti, tutvustatakse alles 21.
õppetükis. Õpilane omandab palju enamat kui ainult malereeglid. Ta läbib edukalt mõttegümnastika kursuse. Rõhutagem veel kord: oluline on õppeprotsess,
mitte otseselt malemänguoskus.

Nii malemeistrile kui ka
lasteaiaõpetajale

Raamat sobib juhendiks igale täiskasvanule, olenemata tema haridusest või
varasematest kogemustest malemängu
vallas. Õpikut ja töövihikut saab kasutada nii malemeister, kes annab tundi algajatele, kui ka algklasside või isegi

lasteaiaõpetaja, kes ei tea malest rohkem kui tema õpilased. Samuti sobib
see lapsevanemale, kes juhendab last
koduses miljöös. Lapse tähelepanu
köitmiseks on õpikus kasutatud joonistusi, labürinte, muinasjutte ja mõistatusi. Tänu huvitavale ja värvikale keskkonnale kujuneb õppimisest lõbus
meelelahutus, millesse lapsed on aktiivselt kaasatud. Paljud neist võib-olla
teavadki juba, kuidas malet mängida,
kuid see ei vähenda kasu, mida toob
kursuse läbimine.
Malemänguõpetus teeb lapsed tõepoolest nutikamaks. Muidugi saab sedasama öelda ka teiste hobide kohta.
Näiteks arendavad muusika ja mitmesugused võitluskunstid samu omadusi
mis malegi: loovust, püsivust ja distsipliini. Võib ju öelda, et üldjoontes polegi
suurt vahet, millega laps tegeleb –
male, muusika või spordiga.
Male on väga paljudele lastele siiski
kõige kättesaadavam ja sageli ka kõige
ligitõmbavam. Male avab lastele peidetud mõttemaailma oma harmoonilise

Keteriin toimetab salaaias
V
äike Keteriin elab oma ema-isaga
ühes Eesti väikelinnas pealtnäha
igati rahulikku ja toredat elu. Tegelikult on üksinda kasvaval tüdrukul
enamasti pisut igav. Ühel soojal suvepäeval satub Keteriin liblikat taga ajades
kodu lähedal asuvasse vanasse mahajäetud parki, kus ta avastab kogemata
nähtamatu ukse kõige eriskummalisemasse võluriiki – Salaaeda. See on maailm, kus kõik on sootuks teisiti kui tema
kodus – taimed kasvatavad toitu, liblikad ja lilled räägivad, ning kogu unenäoline lopsakalt õitsev ümbrus peidab endas igal sammul põnevaid avastusi.
Keteriin sõbruneb Salaaias peagi
suure ja karvase olevuse Kreebuga,

ilmunud

Jõgevamaa
mõisad ja
mõisnikud

K

as saab väita, et male on elu peegeldus? Kas malel ja sõjapidamisel on ühisjooni? Kas matemaatik mängib ühtviisi edukalt malet või on
hoopis maletaja edukas ka matemaatikas? Neile ja teistele huvitavatele küsimustele raamatust „Chess Gymnasium”
(„Malegümnaasium”) vastuseid ei leia.
Kahjuks on viimasel ajal levinud populistlik arvamus maleõpetuse mittevajalikkusest koolis ning asjalikke uusi
õpikuid pole välja antud. Õpetada siinseal siiski püütakse, kuid kurdetakse
maleõpetajate vähesuse üle. See õpik
aga ei nõua üldse eelteadmisi malest,
ehkki kahjuks need mõistagi ei tule. Kasutajal on vaja ainult leida nädalas üks
tund ühe õppeaasta vältel, miks mitte
näiteks matemaatikaõpetuse osana.
Male õpetamisel koolis on peamine
õppeprotsess ise, mitte see, et kõik lapsed hakkaksid malet mängima. Eesmärk pole koolitada uusi Kereseid ega
isegi Ehlveste, vaid tõsta meie kultuuri
üldist taset. Juba Botvinnik märkis aastate eest, et malekultuuri langus annab
tunnistust kogu kultuuri degradeerumisest. „Malegümnaasium” on katse
seda langust vähemalt pidurdada ning
pakkuda ainulaadset metoodikat male
kasutamisel pedagoogikas.
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kellega koos satub ta uskumatutesse
seiklustesse ja leiab endale rohkesti
veidraid ja vahvaid sõpru. Ta proovib
kammkaru juures võileivapuu vilju, laseb kingsepp nahkrotil endale uued
kingad valmistada, saab teada, kuidas
lüpstakse nurrulinde, tutvub ämmelgate ja nende iseäraliku andega, lendab
tiibkilpkonnade kukil läbi kogu Salaaia
ja võtab osa lahke Siilisiirimamma kuulsast pühapäevapeost. Tänu toetavatele
sõpradele suudab ta üle saada isegi
oma esinemishirmust ja annab koos
ümisejaperega vahva kontserdi.
Fantaasiasõprade toel muutub Keteriini igavavõitu elu värviliseks muinasjutuks, kus piirid fantaasia ja reaalsuse

kipuvad ajuti lausa segunema. Salamaailm annab Keteriinile vajaliku julguse ja
enesekindluse hakkama saada nii lasteaiakaaslaste keskel kui ka oma pisut
üleoleva sõbranna Reeli seltsis.
„Keteriin Salaaias” on Eesti autori lõbus ja fantaasiarohke tõlgendus maailmakuulsast lasteraamatust „Alice Imedemaal”. Raamatu esimene osa ilmub
novembris, teine osa juba uuel aastal.
Kiiri Saar on pärit Põlvamaalt, omandanud Tartu Õpetajate Seminaris algklasside õpetaja eriala, hiljem Tallinna
Ülikoolis raamatukoguhoidja kutse,
töötanud algklasside õpetajana, juhendanud kunstiringi ja mitmete teiste loominguliste huviringide tegevust.

geomeetria, loogiliste järelduste ja lahendustega. Males esineb ka võistluslik
element ja võitmiseks peab oskama kasutada võrdselt nii oma kujutlusvõimet,
mälu, loogilist mõtlemist kui ka tundeid.
Malemängu õppimine pakub selleks
loomulikku keskkonda. Sama ei saa
kahjuks öelda näiteks videomängude
kohta. Male peegeldab loodust ja elu
ennast. Nagu kogu inimkonna ajalugu,
on male teinud läbi mitmeid muutusi ja
malereeglid pole sugugi alati olnud sellised, nagu nad on praegu. Mängu vorm
ja reeglistik peegeldavad ajastut ja selle
iluideaali. Küllap on tänapäeva malereeglid esteetiliselt kõige vastuvõetavamad just moodsa ajastu inimesele.
Male ise on siiski ajatu. Temas on peidus palju rohkem kui lihtsalt loogiliste
järelduste tegemise oskus. Võimalike
malepartiide hulk on nii suur, et ükski
inimene – ka kõige väljapaistvam mõttehiiglane või isegi arvuti – pole võimeline neid lõplikult lahendama. Just see
kutsubki meid ikka ja jälle malelaua äärde.

Aktiivselt hakkas Kiiri Saar kirjutama
kolm aastat tagasi. Tema sulest on ilmunud
humoorikas
fantaasiaromaan
„Lepatriinupüüdja” ja romantiline põnevusromaan „Martin Greeni juhtum”. Sel
aastal nägi trükivalgust romantiline
noorteromaan „Ruubeni liblikad: Kirsipiia”.

Keteriin
Salaaias
Kiiri Saar
illustreerinud
Epp Marguste
128 lk, kõva köide

Lars Ericson Wolke
tõlkinud Ivar Rüütli
424 lk, kõva köide
Raamat tõelisest renessanssvürstist, kel oli muuhulgas
kokkupuuteid ka Eestiga. Rootsi
kuningas Johan III oli haritud, palju
reisinud ja oskas keeli ning armastas
raamatuid ja muusikat. Ta püüdis
taastada Rootsi sidemeid katoliikliku
Euroopaga ja moderniseerida
riigihaldust.

Miguel de
Cervantes
Saavedra elu
ja looming
Andrei Krasnoglazov
tõlkinud
Aila Tomingas
272 lk, kõva köide
Dokumentaalne biograafia, milles
autor keskendub lugeja seisukohast
kõige huvitavamatele asjaoludele,
mis heidavad valgust Suure Ühekäelise (nii kutsuvad Cervantest hispaanlased) teoste saamisloole.

Vana Narva.
Ehitised ja
inimesed
Toomas Karjahärm
156 lk, kõva köide
teine, parandatud ja täiendatud trükk
Fotod ja postkaardid Narvast tsaariajal ja esimesel iseseisvusajal annavad meile võimaluse osa saada selle
kauni linna ehitistest, inimestest ja
loodusest. Fotodel on kujutatud
Narvat nii, nagu see nägi välja 19.
sajandi lõpul ja 20. sajandil esimesel
poolel enne Teise maailmasõja
hävitustööd.

ilmumas
Katariina Suur.
Naise portree
Robert K. Massie
tõlkinud Piret Ruustal
696 lk, kõva köide
Vene keisrinna
Katariina II elulugu. Katariina viis
edasi Peeter Suure pärandit. Peeter
andis Venemaale „akna Läände”
Läänemere kaldal, Katariina avas teise akna Mustal merel. Peeter importis
Venemaale tehnoloogia ja valitsusinstitutsioonid; Katariina tõi moraalse, poliitilise ja seadusandliku
filosoofia, kirjanduse, kunsti,
arhitektuuri, meditsiini ja hariduse.
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ilmunud
Teine
ülestunnistus
Rex Stout
Öölane nr 132
tõlkinud Ralf Toming
288 lk, taskuformaat
Külm sõda jõuab Nero
Wolfe’i majja ning muutub seal õige kuumaks. Jõukas ja nimekas tööstur palkab
Wolfe’i kahtlustatavat kommunisti paljastama ning kõigest paar päeva hiljem tulistatakse hoiatuseks puruks tema orhideekasvuhoone. Wolfe ei võta mõistagi
hoiatust kuulda, ehkki see tuleb ainsalt
inimeselt maailmas, keda ta üldse kardab. Kui uhkus ei luba toimida arukalt,
tulebki võtta arutu ülesanne ning näidata
koht korraga kätte nii kapitalistidele,
kommunistidele, mõrvarile kui ka kuritegelikule geeniusele.

Igalt leheküljelt vastu vaatavad kirgastes värvides Pokud ahvatlevad lapsi pliiatsit haarama, tekitades soovi ISE kirjutada ja joonistada. 		

LEHEKÜLG Tööraamatust

Pokud lisavad õppimisele lusti
L

astele juba tuttavad Eesti oma
Pokud aitavad kooliminekuks valmistuvatel mudilastel õppida tähti ja numbreid, aga mitte ainult. Uus
tööraamat julgustab õpetajaid ja lapsi
rakendama aktiivõppemeetodeid, šnitti
on võetud Eesti pedagoogika suurkujult Johannes Käisilt.
„Pokuaabitsa tööraamat” on mugavas
A4 albumformaadis, sõbralike poolkõvade kaantega ning kubiseb lõbusatest Edgar Valteri originaalillustratsioonidest. „Sügisele” järgneb veel kaks
tööraamatut (Talv ja Kevad) ning kõigi
kolme abil tehakse aastale ring peale,
õppides ikka korraga nii tähti-numbreid-näputööd kui ka keskkonnasõbralikkust.
Igalt leheküljelt vastu vaatavad kirgastes värvides Pokud ahvatlevad lapsi
pliiatsit haarama ning ISE kirjutama ja
joonistama, vahel tuleb võtta ka liimipulk või värvipurk, õuest head-paremat
korjata ning raamatu juhendamisel midagi vahvat meisterdada. Käelisteks
harjutusteks mõeldud mustrid ja tähed
pole ka trükimasinal päris sirged välja
kukkunud ning iga tahtmist täis kooli-

eelik võib neid vaadates kindel olla –
tema oskab ka.
Tööraamatu autorid on oma ala
professionaalid – Kaie Kubri ja Thea
Simmerman on õppematerjale varemgi
koostanud, pikemat aega õpetajaametit
pidanud ning päevast päeva mudilastega lugema-kirjutama õppinud. Loomulikult on ülesannete koostamisel lähtutud esmalt õppekavast ja juba tunnustatud õppemeetoditest, arvestades ainetevahelisi seoseid. See toetab lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada
kogemusi ümbritseva elu, looduse ja
ühiskonnanähtuste kohta ning on abiks
tervikliku maailmapildi kujundamisel.
Tööraamat aitab mudilastel lugema
õppida, arvestades samas lapse fantaasiarikkuse ning loomingulisusega.
Pokude juhtimisel saadakse teadmisi
kodust, koduümbruse loodusest ja loomadest, luuakse inimese ja tema elukeskkonna vahelisi seoseid aastaaegade taustal ning rõhutatakse meie ühtekuuluvust ümbritseva loodusega.
Pokud õpetavad lapsi ära tundma erinevate puude lehti, marju, puuvilju ja
juurikaid ning taimi. Nii mõnigi kord

tuleb õue looduse poolt pakutavale
kraamile ise järele minna, see tuppa
tuua ning midagi toredat meisterdada.
Käelist tegevust, sisendamaks lastele,
et nad saavad ISE hakkama, leidub
„Pokuaabitsa tööraamatus” hulgaliselt.
Suurt tähelepanu pööratakse sõnavara laiendamisele. Seda võimaldab pildil olevate tegevuste, esemete, nähtuste ja nende omaduste nimetamine. Põnevad küsimused ja ülesanded ergutavad laste eneseväljendust, arendavad
fantaasiat. Olulisel kohal on eriharjutused, mis toetavad lapse psüühiliste
protsesside – taju, mälu, mõtlemise –
arendamist ja õppimise alusoskuste,
vaatlus- ja kuulamisoskuse, võrdlemis-,
järjestamis-, loendamis-, mõõtmis- ja
rühmitamisoskuse kujundamist.
Materjali on nii algajatele lugejatele
kui ka edasijõudnutele. Esitatud on ka
raskemaid tekste, mida võib ette lugeda
täiskasvanu. Ehkki tööraamat on mõeldud eelkõige järgmisel aastal kooli astuvatele lastele, võivad uudishimulikumad
põngerjad õppetööga ka varem algust
teha, ületamatut pole siin midagi.
Trükisoe tööraamat ning selle peat-

selt ilmuvad kaaslased on koostatud
kogenud õpetajate ja õppematerjalide autorite poolt lähtudes riiklikust
õppekavast ning arendades last igakülgselt. Pokuprogrammi läbides
saab laps põhjaliku ettevalmistuse,
et edukalt kooliteed astuma hakata.

Uimase sääse
juhtum
Erle Stanley Gardner
Öölane nr 133
tõlkinud Kadri Mäger
279 lk, taskuformaat
Lugu algab petlikult muretul moel. Perry
Masonilt küsitakse mitmesugust nõu
kinnisvara asjus ning paistab, et tal ei
tule teha muud kui California päikese
paistel klientide maalilistes maavaldustes nende külalislahkust nautida. Siis
aga tulevad ootamatult mängu mürk ja
tulirelvad. Mason pääseb napilt mõrva
ohvriks langemisest ning seisab silmitsi
ohuga sattuda mõrvas kahtluse alla.

Ngaio Marsh

Pokud kooli!
Pokuaabitsa tööraamat.
Sügis
Kaie Kubri, Thea Simmerman
illustreerinud Edgar Valter,
Liina Tuuling
92 lk, poolkõva köide

Avamäng surmale
Öölane nr 134
tõlkinud Lii Haugasmägi
399 lk, Taskuformaat
Kes peaks rahulikus Inglismaa külakeses soovima ühe vanadaami
surma? Tuleb välja, et peaaegu kõik, kui
see vanadaam juhtub olema ühtaegu
sama rikas kui õel. Raamat viib Scotland
Yardi peainspektor Roderick Alleyni ja
tema kolleegid pealtnäha idüllilisse
maakohta, kus heategevuslik amatöörteatri etendus on muutunud palju süngemaks vaatemänguks kui kavatsetud.
Alleyn peab harutama lahti mitu inimsuhte pusa, et tabada inimene, kes
on jõudnud igapäevasest vimmakiskumisest palju kaugemale – mõrvani.

www.eksa.ee

Eesti Keele Sihtasutus

ilmunud
Vampiiride
tants
Esseed ja ütlemised
Vaapo Vaher
430 lk
kõva köide
Kirjandus on vampirism. Vastastikune
verelutsimine. Kõik
imevad kõiki. Lugejad ripuvad kaanidena
kirjanike veretukse küljes. Seda teivast,
mis kirjanduse südamiku tapvalt läbiks,
pole leitud. Ehkki näib, et otsitakse. Nii
saab minugi vananev vampiiripõu mõnda aega veel tukselda ja ma löön oma
hambatüükad ihaga kaasvenna-õe pulseerivasse tuiksoonde. Tajudes enda
kaelal kalli kolleegi kihvasurvet. See on
kütkestav tants, iseäranis kui sekka puhkeb mõni verdpritsiv kirepurse, mida kirjanduslikuks skandaaliks kutsutakse.
Siinse raamatu kaante vahel on kirjutisi,
mis seesugust kirglikkust sigitanud ja
eks ma püüa edaspidigi.
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Suur ja valulik armastus
E

i olegi nii väga haruldane, et
kuulsa kirjaniku naine oma mehest ükskord raamatu kirjutab.
Kuid mitte alati ei ole niisuguse raamatu autor ka ise kirjanik. Tuula-Liina
Varis on avaldanud romaane, novelle ja
lasteraamatuid ning kirjutanud kolumne mitmetele Soome väljaannetele.
Pentti Saarikoski, Soome suuremaid
kaasaegseid luuletajaid, tõlkija, haritlane, mõttekirjanik, küllap geenius, kes
šokeeris sündsameelset publikut, suri
1983. aastal.
„Ma ei räägi kirjanikust, vaid väga lähedasest inimesest ja minu suhetest temaga. Minu vaatenurk on naise vaatenurk: armastatu, abikaasa, ühise lapse
ema, vaenlase ja sõbra vaatenurk. Minu
vaatenurka Pentti Saarikoskile ei ole
kellelgi teisel, selles on raamatu mõte
ja selle kirjutamise õigustus. Meenutamine ja kirjutamine on olnud aeg-ajalt

väga raske. Aga minule oli see möödapääsmatu,” kirjutab Tuula-Liina raamatu eessõnas.
Tuula-Liina Varis elas niisiis aastaid
ühist, kuid keerukat elu mehega, keda
võib tõesti nimetada legendiks juba eluajal, Pentti Saarikoskiga. Ja kui küsida,
millest räägib raamat, millel on pisut
mõistatuslik pealkiri „Kilpkonn ja õlgmarssal”, siis öelgem, et ennekõike räägib see raamat suurest ja valulikust armastusest.

Kilpkonn ja
õlgmarssal
Tuula-Liina Varis
216 lk, kõva köide

Pentti Saarikoski (1937−1983) ja
raamatu autori Tuula-Liina Varise kooselu kestis kokku kaheksa aastat.

