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Mall Värva on oma taskuformaadis ilmunud raamatusse „Meie ravimtaimed.
Teejuht 312 Eestis kasvava ravimtaime
juurde” kogunud 207 looduslikult ja
105 aias kasvavat taime. Lisaks praegu kasutusel olevatele traditsioonilistele taimedele on nimetatud ka need,
mida tarvitasid kaugetel aegadel meie
esivanemad. Aias kasvatatavate
ravimtaimede seas tutvustatakse
ka mujalt maailmast pärinevaid kasulikke taimi, mis on meie
kliimaga kohanenud.
Vt lk 8
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kommentaar

Rammumehed
Tokyos
Keset kuuma kodumaist suve võttis
eesti kirjandus ennast esmakordselt
eksponeerida tõusva päikese maal.
Eesti raamatud olid rahvusstendiga
väljas Aasia suurimal raamatumessil
Tokyos. Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti
Kirjanduse Teabekeskus viisid Kultuuriministeeriumi initsiatiivil ja Kultuurkapitali toel Jaapanisse kaks jaapani
keele ja kultuuri suurepärast tundjat,
kirjanikud Rein Raua ja Lauri Kitsniku.
Aasia raamatuturg annab üha rohkem ruumi elektroonilisele meediale.
Seda üllatavamalt mõjus messil inimlik mõõde ja eesti kirjanikud oma
loomingut ette lugemas – mõistagi
jaapani keeles. Et jaapanlasi huvitab
nende kultuuri ja keele uurimine
Eestis, sellest andis tunnistust sajapealine kuulajaskond Jaapani ühes
vanemas, Rissho ülikoolis, kus Rein
Raud pidas ülimenuka ettekande.
Meie mehed olid vapralt väljas ka
öisel luuleräppimise üritusel ühes
Tokyo linnapargis. Eesti saatkonnas
Tokyos oli aga võimalus kuulata lisaks
Rein Raua ja Lauri Kitsniku loomingule
vanameister Fuijtomi Yasuod, kellelt
ilmus äsja kahasse Andres Ehiniga
kolmkeelne – eesti, jaapani, inglise –
luulekogu „Kuitund”. Selle raamatu
sai kingiks ka keiserlik paar, prints
ja printsess Akishino, kes austasid
oma külaskäiguga Eesti stendi
raamatumessil.
Jaapani messikülastajad olid väga
agarad lappama Eesti stendis välja
pandud raamatuid. Iseäranis suurt
huvi tunti eesti lasteraamatute illustratsioonide vastu. Töisemad kontaktid
Aasia kirjastajatega tahavad edasiarendamist ja siin on tööpõld lai,
seda enam, et napib tublisid tõlkijaid,
kes oleksid võimelised meie tillukest
emakeelt sellel suunal vahendama.
Eesti kirjanduse võõrkeeltesse tõlkijate koolitamine, millega Eesti Kirjanduse Teabekeskus juba aastaid tegeleb,
saab loodetavasti õige pea uut hoogu
juurde Tallinna Ülikoolis, kus kavandatakse vastavat magistriõpet.
Traditsioonilised rajad Euroopa
raamatuturule on juba kenasti sisse
tallatud, aasta-aastalt on suurenenud
tõlkes ilmuva eesti kirjanduse hulk.
Tokyo raamatumess paotas eesti kirjanduse jaoks ust ka hommikumaale.

Kerti Tergem
Eesti Kirjanduse
Teabekeskus
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Uued tuuled
raamatupoodides
S

elle-aastane suvi oli ilma poolest
erakordne. Eriline oli suvi ka
meie suurematele raamatumüüjatele. Nii Rautakirja Estonia (kuhu kuulub nüüd ka endine Apollo Raamatud)
kui ka Rahva Raamatu tegevuses on
toimunud suuri ümberkorraldusi. Oma
sellesuvistest muudatustest annavad
ülevaate Rahva Raamatu ja Rautakirja
Estonia turundusjuhid.
Anu Vagenstein (Rahva Raamat): Viru
Keskuse Rahva Raamatus toimusid
ümberkorraldused suve hakul. Eesmärk oli muuta kaupluse ilmet värskemaks ja atraktiivsemaks, sisu
rikkalikumaks ning kauplust
klientidele
meelepärasemaks ja mugavamaks.
Suured ümberkorraldused toimusid lasteosakonnas, mis on nüüd ülemisel
korrusel ning kus on nüüd
tänu kaks korda suuremale
pinnale müügil taas õpikud,
mis mõnda aega Viru Rahva Raamatu valikust puudusid. Topelt suuremal
pinnal on alumise korruse
kontori- ja kunstitarvete
osakond. Kolisid ka muusika- ja filmiosakond, mis
on nüüd kättesaadavad
alumisel korrusel, uue ilme saanud reisi- ning keeleõppeosakonnad asuvad
aga ülemisel korrusel.
Laienenud on esitlusala, pakkudes
mitmekülgseid võimalusi erinevate ürituste raames teha koostööd kohvikuga
ning klientidel esitlusi soovi korral
kohvikust jälgida. Lisandunud mööbli
valmistamiseks on kasutatud säästlikke taaskasutusmaterjale.
Saaremaal puudus päris raamatukauplus ja Rahva Raamatu esinduse
avamine Kuressaare südames Ferrumi
kaubamajas võeti väga soojalt vastu.
Valikus on eestikeelne kirjandus, TOPvalik ingliskeelset kirjandust, kooli- ja
kontoritarbed, muusika, filmid ja mängud. Raamatuid, mida külastaja
kohapealt ei leia, tellitakse soovijaile
mõnest teisest Rahva Raamatu poest.
Nii nagu kõikides teistes Rahva
Raamatu kauplustes, oleme püüdnud
ka Kuressaares sisekujunduses leida
midagi ainuomast ja kordumatut. Hannes Praks disainis Kuressaarde kasehalgudest leti, laest ripuvad klaasist
võrgupoid, seintel on joonistatud lestad, Muhu männad ja teised saaremaalikud mustrid. Esmakordselt on riiulid
hoopis kadakahõnguselt rohelised.
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uudised
Raamat rokilegend
Urmas Alenderist
Järgmisel nädalal ilmub Ajakirjade
Kirjastuselt raamat kodumaisest
rokilegendist Urmas Alenderist –
„Urmas Alender. Lõputa lookleval
teel.” Raamat tugineb Alenderi kaasaegsete – temaga koos elanud ja
tegutsenud, õppinud ja töötanud
inimeste mälestustele ja tema Ruja
päeviku märkmetele, mis ilmusid
päevavalgele alles pärast Alenderi
surma. Autor Paavo Kangur ei püüa
esitada absoluutset tõde Alenderi
värvikast elust, vaid jätab lugejale
võimaluse luua oma nägemus parvlaeval Estonia traagiliselt hukkunud
legendist.

Uus romaan
sarjas Ajavaim
Rahva Raamatu
uus kauplus
Kuressaares.

Apollo kauplus
Haapsalus.

Tiia Laul (Rautakirja Estonia): Apollo on
kogu käesoleva aasta elanud suurte
uuenduste tuultes. Teatavasti otsustas
Soome Rautakirja kontsern oma Eestis
paiknevad tütarfirmad ühe katuse alla
viia ning mais tekkiski umbes tuhande
töötajaga firma Rautakirja Estonia. Lisaks Apollo brändile kuuluvad sinna
Filmipood, Videoplanet, Lehepunkt, RKiosk ja Forum Cinemas.
Apollo klientidele on firmade ühinemine toonud kaasa võimaluse mitmes Apollo poes osta lisaks raamatutele ka filme ning muusikat. Kindlasti on
päris suurele Apollo püsikliendiperele
meeldiv uudis, et alates maikuust saavad nad soodustusi ka Filmipoodides.
Juulis avas Apollo juba teise poe
Rakveres, seekord kesklinnas Krooni
keskuses, ja augustis väga oma raamatupoodi oodanud Haapsalus. Kui Rakveres sai käia koduseid raamaturiiuleid
täiendamas Apollo Vaala keskuse kaupluses, mis jäi küll kesklinnast kõrvale,
kuid pakkus siiski raamatuhuvilisele
korralikku valikut, siis Valge Daami linna ärksam rahvas pidi oma raamaturiiulitele vähegi väärikamate teoste ostmiseks võtma ette sõidu Tallinna.

Nüüd on Apollol mõlema linna
keskpunktis kohalike poolt väga hästi
vastu võetud poed, mis lisaks raamatutele pakuvad ka päris laia filmivalikut ja
üht-teist muusikast.
Kui rääkida avamistest, pole päris
õige minna mööda ka ühest paljude
jaoks väga valusast, teisalt aga paratamatust sulgemisest. Nimelt pani Apollo
Raamatumaja, mis andis peaaegu kümme aastat tagasi Apollole avangu ja mida peeti pikka aega Apollo sümboliks,
augusti alguses oma uksed kinni.
Raamatuhuvilistel tallinlastel pole
siiski põhjust eriliseks muretsemiseks.
Solarise keskuses on Apollol väga korraliku valikuga tõeliselt kaasaegne raamatupood, ka Ülemiste raamatupoodi
laiendati alles käeoleva aasta märtsis.
Selle aasta suurimad muutused toimuvad aga Kristiine Apollos, mis stardib
30. septembril uuenenud kontseptsiooni alusel peaaegu poole suuremalt pinnalt. Kuivõrd laieneb Kristiines raamatuvalik, on iseasi, kuid filmide ja muusika ning nii laua- kui ka konsoolimängudest huvitatutele peaks uuenenud Apollo pakkuma küllaga avastamisrõõmu.

Koolibri ilukirjandussarjas Ajavaim
ilmub Nobeli kirjanduspreemia värskeima laureaadi Herta Mülleri 2009.
aastal ilmunud romaan „Hingamise
kiige”. Raamat põhineb Transilvaania
saksa soost kirjaniku Oskar Pastiori
ja paljude tema kaasmaalaste, sealhulgas Herta Mülleri ema mälestustel
Teise maailmasõja ajal Gulagi vangilaagrist. Raamatus ei jahmata autor
lugejaid niivõrd jõhkruste ja inimväärikust tuimastavate stseenide kirjeldustega kui just psühholoogiliste
nüanssidega.

Õudusjutud
väikesele fännile
Kirjastuselt Varrak ilmus äsja vene
lastekirjaniku Grigori Osteri õudusjuttude kogumik „Õuduste kool”. Ühel
mustal-mustal ööl lendas musta tuppa must-must kinnas... Umbes sedaviisi algavad kõik laste õudusjutud.
Edasi järgneb hingekriipiv lugu, millest juuksed püsti tõusevad. Kirjanik
Grigori Oster kuulas, mõtiskles ja jõudis otsusele: mille poolest siis tema
mingitest harimata tatikatest viletsam
on? Tulemuseks on väike, aga naljakas kogumik lastejutte – just selline,
mida erilise mõnuga fännavad poisid
vanuses 7–10 aastat.

Tulge ostma!
Paljud kirjastused on liitunud sügisel
toimuvate sooduskampaaniatega
Tallinna Kaubamajas ja Stockmanni
kaubamajas. Väljapanekutes on huvitavaid ja soodsaid leide!

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2010
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Hoidised

Söö, palveta,
armasta

Aive Luigela
312 lk
kõva köide
Kodutohtri ja Terviselehe kauaaegne kaasautor ning mitmete
populaarsete raamatute autor Aive
Luigela on oma uues raamatus põhjalikult lahti kirjutanud ühe või teise
säilitusviisi eripära, nii et säiliks ka
hoidistatava tooraine kõrge toiteväärtus. Ammu tuntud meetodid –
hapendamine, sügavkülmutamine,
kuivatamine, marineerimine ja vesihoidised on au sees ka täna. Nagu
ikka, on Aive Luigela retseptid
lihtsad ja kodused.

Elizabeth Gilbert
tõlkinud Anne Kahk
384 lk, kõva köide
See raamat on ühtaegu füüsiline teekond,
vaimne otsimisretk ja reisikiri. Autor,
kes tundis, et ta elu on tupikusse
jõudnud, otsustas asuda seda muutma. Itaaliast otsis ja leidis ta naudinguid ja köögimõnusid, Indias õppis
mediteerima ning Indoneesias sensuaalsust ja vaimset tervenemist.
Lugejal on võimalik rännata koos autoriga ja jälgida, kuidas segaduses,
vaimselt ja hingeliselt kurnatud naisest saab noorenenud, enesekindel
ja armunud naine.

Suur
leiavaraamat

Madisoni
maakonna
sillad. Tuhat
külateed
Robert James Waller
tõlkinud Lia Rajandi,
Rebekka Lotman, Valner Valme
256 lk, kõva köide
Legendaarne romaan „Madisoni
maakonna sillad” ja selle 2002. aastal ilmunud järellugu „Tuhat külateed” nüüd ühes raamatus! Kaugel
Iowas asuva farmi itaallannast perenaine Francesca armastab oma peret,
hoiab majapidamist kohusetundlikult
käigus, ent kannab südamepõhjas
ometi mingit nimetut igatsust. Ühel
kuumal suvel lähevad tema ebamäärased unistused äkki täide. Mõneks
unustamatuks päevaks ja ööks astub
tema ellu hoopis teistmoodi inimene
hoopis teistsugusest maailmast –
luuletajahingega rändur, palju
näinud, ent ometi üksildane maailmamees, ameerika Nipernaadi.
Paljud lugejad on pärast „Madisoni
maakonna sildade” lugemist tahtnud
rohkem teada Robert Kincaidist ja
Francesca Johnsonist, sellest, mis
neist sai pärast nelja Madisoni maakonnas koos veedetud päeva. „Tuhat
külateed” räägibki fotograafi ja Iowa
talumehe abikaasa vahel süttinud armastusloo liigutava lõpplahenduse.

Naised, töö ja
elamise kunst
Mireille Guiliano
tõlkinud Lii Tõnismann
247 lk, kõva köide
Menuka raamatu
„Prantsuse naised ei
lähe paksuks” autori uus raamat räägib sellest, kuidas leida tasakaalu,
kui oled töötav naine ja pikad päevad
tööl, samas aga tahad olla õnnelik ja
mõnusalt elada. Mireille Guiliano räägib võluva elegantsiga stiilist, oskusest suhelda, riskide võtmisest, etiketist, suhetest ja paljust muust, andes
lugejale ka mõned head retseptid.

Reisimise kunst
Alain de Botton
tõlkinud Kristjan
Jaak Kangur
256 lk, kõva köide
Näib, et vaid vähesed
tegevused teevad
meid õnnelikumaks kui reisimine.
Aga ehkki me upume nõuannetesse,
kuhu reisida, küsime endalt harva,
miks me teele asume ja kuidas see
võiks meie maailma rikastada. „Reisimise kunst” on suurepärane vastumürk neile reisijuhtidele, kus õpetatakse, mida kohale jõudes peale hakata – see raamat püüab hoopis
selgitada, mispärast me üleüldse teele läksime, ja annab nõu, kuidas võiksime oma rännakutel õnne leida.

Alpidest tulnud poiss Normandia külas kipskujukesi müütamas. Peremees uurib Napoléon I kujukest; ema ja lapsed eelistavad
Neitsi Maarjat.											 Repro raamatust

Kas Prantsusmaa
on olemas?
Triinu Pakk

Ä

rgu saadagu minust valesti aru.
Ma tunnen küll maakaarti ja
olen Prantsusmaal käinud, teda
käega ja kingatallaga katsunud. Muidugi on Prantsusmaa olemas.
Või mine tea… sest mis see õieti on,
mida me nimetame Prantsusmaaks?
Paljudele arvatavasti eeskätt Pariis, vaade Eiffeli torni tipust, Louvre, bulvarid,
Notre-Dame… No muidugi, see on ju
Pariis, ja kuidas muidu seal Pariisis
käiakse. Ja kas Pariis siis ei olegi Prantsusmaa?
Graham Robbi „Prantsusmaa avastamist” lugedes saab üsna kähku selgeks, et ega väga ikka ole küll. Õieti
võib lugeja tükiks ajaks Pariisi hoopis
ära unustada, autor talle seda eriti meelde ei tuleta. Selle asemel satume raamatu esimestel lehekülgedel läbipääsmatutele laavaväljadele ja saame teada, kuidas püüd üht eriskummalist mäge kaardile kanda veidi vähem kui kolmsada
aastat tagasi noorele kartograafile elu
maksma läks. Ja kuidas tema mõrtsukad – kallid kaasmaalased, võiks ju arvata – ilmselt ei teadnudki, et nad võiksid
olla prantslased nagu nende ohvergi.
See Prantsusmaa, mida avastab Graham
Robb, on sageli inimtühi, ent ka asustatuna valdavalt võõravaenulik.
Seal maksavad oma iidsed seadused, kõneldakse kümneid vastastikku
arusaadamatuid keeli, sulgutakse oma
koduküladesse kui kindlustesse või
minnakse eraalgatuslikku sõtta naaberküla vastu. See on Prantsusmaa, millel
ei ole aimu ei sellest, et ta on Prantsusmaa, ega ka oma suurest ajaloost; Robbi
enda sõnul: „Väljakute, monumentide ja
esindusruumide taga, mille taustal toimub suurem osa Prantsusmaa ajaloost,
varjus iidsete hõimude ja määratute
inimtühjade alade maailm.” Või õigemini oma tolli-, murde- ja ebausupiiridesse
sulgunud ja killustunud maailmade lapitekk, mida keskvõim üksnes harvade
traagelniitide abil koos hoidis.

Samas võetakse sellel Prantsusmaal
ette ka köitvaid ja heidutavaid eepilisi
rännakuid: Alpide jalamilt asus igal suvel teele sadu lapsi, et jõuda enne sügist
Pariisi korstnaid pühkima; kevaditi läksid Vahemere kallastelt liikvele kümnete miilide pikkused karjad, et veeta suved Alpide mägikarjamaadel; kõigist
Prantsusmaa nurkadest suundusid oma
sellireisile – algsele Tour de France’ile –
algajad käsitöömeistrid, tegemaks ringreisi läbi oma ametiala jaoks oluliste linnade ning saamaks kirja meistrieksamit; väljaõpetatud koerad ületasid salakaubavedajaina tollipiire, et toimetada
mõni kilo võid naaberprovintsi; ja muulavoorid vedasid pealinna orvukodudesse neid soovimatult ilmaletulnud imikuid, kes juhtusid reisi üle elama…

Riik, mille sisealad
kaardistati hiljem kui Kuu

See Prantsusmaa ei tea, et ta on Prantsusmaa. Sellel Prantsusmaal elavad
lihtsad, tööst ja valitsusest vaevatud
inimesed külg külje kõrval oma kariloomadega hädapärast ära oma elu,
teades „just nii palju kui vaja, et ühest
lõikusest teiseni elus püsida”. Sel
Prantsusmaal ei räägi valdav osa inimesi prantsuse keelt – ja tunneb vaistlikku
umbusku iga prantsuse keele kõneleja
vastu, eriti kui viimane on varustatud
kirjutus- või, hoidku taevas, koguni
mõõteriistadega, mille tähendus jääb
hämaraks. See on Prantsusmaa, mis
veel 19. sajandi esimesel poolel pole
päriselt toibunud Rooma impeeriumi
kokkuvarisemisest; Prantsusmaa, kus
egiptuse hieroglüüfide dešifreerija
Champollion leiab külasid, kus pole
veel üle mindud araabia numbritele.
Prantsusmaa, mille sisealad – ligipääsmatu Keskmassiiv, mis jäi 19. sajandi
alguseni enam-vähem sama isoleerituks kui Caesari sõdade ajal – kaardistati märksa hiljem kui Kuu.
Selle Prantsusmaa ajalugu, mida
Robb katab laias laastus 18. sajandi
keskpaigast kuni Esimese maailmasõja
eelõhtuni, on suurelt jaolt etnograafili-

ne, seda võib lugeda nii sotsiaal- kui
geograafilise ajaloona. See on valdavalt
puutumata – ja tihti ka teadmatuses –
suurtest sündmustest, mis täidavad
Prantsusmaa suure ajaloo hiilgavaid lehekülgi. Just nagu ladestuks Prantsusmaa ajaloos erinevaid kihte üksteise
peale või kõrvale, nagu voolaks paralleelselt mitu aega – „vana hea Caesari”
aeg, millest otsivad oma müütilisi juuri
hõimulegendid; iidne tsükliline põllumajandusliku aastaringi aeg; muistsete
külavabariikide isiklik ajalooline aeg; ja
kõige peal, kõige hõredama, kuid sitkemana tsentraliseeriva ja korrastava
suure ajaloo aeg.

Mida me nimetame
Prantsusmaaks?

Nende aegade vool, maastike pidev
ümbervormumine sedamööda, kuidas
elanikkond oma maad tundma õpib ja
koloniseerib, inimeste ja loomade ränded ja seiklused, mille seas olulist rolli
mängivad kangelaslikud, lausa surmapõlgavad kaardistamisekspeditsioonid,
märgivad maha Prantsusmaa teise ajaloo – teiste ajalugude – kursi, jättes
raamatu lõpus lugeja murdma pead küsimuse üle, kas Prantsusmaa on olemas – kuidas saab Prantsusmaa olla
olemas – kui palju maid on Prantsusmaa – mis see õieti on, mida me nimetame Prantsusmaaks…
Ah Pariis? Ei, ega Pariisi maksa ka
halvaks panna. Viivad ju keskvõimu sajanditepikkuse pingutuse tulemusel
kõik teed Pariisi – või vastupidi,
välja Pariisist …

Prantsusmaa
avastamine.
Ajalooline
teejuht
Graham Robb
tõlkinud Triinu Pakk
400 lk
kõva köide

Maire Suitsu
304 lk
kõva köide
„Suur leivaraamat”
õpetab küpsetama
leibu alates kodustest rukkileibadest
ja karaskitest kuni legendaarsete
Pariisi pikkade saiade ning venepärase, magushapu Borodino leivani.
Tähelepanu keskpunkti on tõstetud
taina kergitamine looduslike juuretiste ja eeltainastega. Lisaks on raamatus rohkesti häid retsepte leiva-saia
kasutamiseks: koogipõhjad saiavõi leivapurust, saiavormid, võileivatordid, leivasupid ja palju muud.

101 Eesti lille
Toomas Kukk
Sari „101 Eesti...”
222 lk
kõva köide
Keskmine Eesti talupoeg tegi mõne sajandi eest vahet ligi sajal taimel.
Kui palju tunneb nüüdisaegne inimene taimi ja miks peaksime neid üldse
enam tundma? Ometigi on üks oluline ja igihaljas taimede kasutusala,
noortest vanadeni – lilled. Neid kingime alati oma lähedastele ja sõpradele ning kaunistame nendega oma
ümbrust. Mis võiks olla Eesti inimesele veelgi hingelähedasem, kui kinkida ja samas ka tunda just kodumaa
looduse lilli. 101 tavalisemat ja
kaunimat lille võikski olla just selline
hulk taimi, mida igaüks meist suudab
selgeks õppida. Luulesõpradele
mõeldes on raamatus iga taime
juures ka salm eesti luuletajalt.

Mürgised
taimed õues
ja toas
Krista Kaur,
Urmas Laansoo,
Taimi Puusepp
220 lk
kõva köide
Lihtsaim viis taimemürgituste vältimiseks ja õnnetuste ennetamiseks on
mürktaimede tundmaõppimine. See
fotodega illustreeritud raamat annab
ülevaate mürktaimedest, mis kasvavad Eestis looduslikult, samuti neist,
keda kõige sagedamini kasvatatakse
aias ja toas. Vaatluse all on ka mõned
eksootilisemad taimed, keda suure
tõenäosusega kohatakse reisidel
soojadele maadele. Iga taime kohta
on antud lühike liigikirjeldus, tema
perekondlik ja sugukondlik kuuluvus
ning looduslik levila, seejärel on esitatud tema keemiline koostis ja mürgisus. Raamatu autorid Krista Kaur,
Urmas Laansoo ja Taimi Puusepp on
Tallinna Botaanikaaia teadurid, kes
on ühiselt juba mitu taimeraamatut
kirjutanud.
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Väeti kehalt, kuid
vinge vaimult
Krista Kaer

L

ois McMaster Bujoldilt, kes hindab raamatutes üle kõige seiklusi
ja huumorit ning kelle praegune
lemmikkirjanik on Terry Pratchett, on
nüüdseks eesti keelde tõlgitud juba
kolm raamatut. Tema kosmosesaaga
on jõudnud esimese raamatuni, kus tegutseb selle päris kangelane – Miles
Vorkosigan. Kaks eelmist raamatut,
„Au riismed” ja „Barrayar” olid tegelikult ainult eellugu.
„Sõduri õpilane” oligi Bujoldi esimene avaldatud, kuigi neljas kirjutatud
raamat, mille ümber autor hakkas siis
tervet maailma ehitama. Ta on ise öelnud, et raamatud ilmuvad talle mõtteisse fragmentaarsete piltidena, enamasti
seosetute stseenidena, mida ta peab
seejärel seletama iseendale ning siis ka
lugejale. Osa ideid heidetakse kõrvale,
osast saavad raamatud, kuid otsest kronoloogilist järjestust Bujold kirjutades
silmas ei pea.

Vaimukas, põnev ja
ootamatute tegevuskäikudega

„Sõduri õpilase” keskmes on seitsmeteistkümneaastane Miles Vorkosigan,
Cordelia Naismithi ja Aral Vorkosigani
poeg. Kui Cordelia Miles’i kandis, sai
loode kahjustatud mürkgaasist, millega
püüti tappa Aralit. Seetõttu sündis Miles
habraste luudega, kuid seda tugevama
vaimuga. „Sõduri õpilase” alguses
püüab ta saada Sõjaväeakadeemia kursandiks, kuid murrab mõlemad jalaluud
ning peab sellest kavatsusest loobuma.
Otsustades seejärel külastada
Beeta koloonias elavat vanaema, asubki ta teele koos oma ihukaitsja seersant

Autor Lois McMaster Bujold.
Foto kirjaniku kodulehelt

Bothariga ja viimase tütre, kauni Elenaga. Asjad võtavad aga pisut ootamatu
pöörde ning Miles ostab hoopis laeva,
värbab piloodi, asub vedama salakaupa
ning moodustab tegevuse käigus palgasõdurite sõjaväe, mille admiraliks ta on
sunnitud hakkama. Kõik see toimub
vaimukalt, põnevalt ja ootamatute tegevuskäikudega ning Milesi seltsis ei
hakka igav kunagi.

Tähtis on inimene
ja kõlbelised dilemmad

Bujoldi kohta võib öelda ja ongi sageli
öeldud, et ta suudab oma sarja seni 13
romaanis ja arvukates lühijuttudes pidevalt lugejaid üllatada, sest iga uus

teos on eelmisest erinev, ulatudes põnevusromaanidest, militaarsest ulmest
ja psühholoogilistest draamadest romantiliste komöödiateni.
Kõiki neid ühendab eelkõige Miles
Vorkosigan, keda autor kujutles esimest korda siis, kui ta kirjutas „Au riismeid”. Ta on ise öelnud, et ta teadis, et
Cordelia ja Arali poeg ja pärija on vigane, väga nutikas, lühikest kasvu ja raske iseloomuga. Seejärel hakkas tegelaskujule lisanduma teisi omadusi ning
Bujold leiab, et Milesis on kindlasti midagi T. H. Lawrence’ist ja Dorothy
Sayersi vaimukast eradetektiivist lord
Peter Wimseyst.
Bujoldi sari pole väga tugevasti
mingitesse piiridesse surutud ning selles pole ka niisuguseid ülitäpseid tehnilisi detaile, mis kipuksid kiiresti aeguma. Põhirõhk Bujoldi maailmades on
biotehnoloogial ning kummalisi ja uskumatuid tulnukaid sealt ka ei leia. Planeedid, millel tegevus toimub, on asustatud kunagiste Maa elanikega ning
seejärel on erinev areng kutsunud esile
nende hilisemad erinevused. Eelkõige
on tähtsad inimesed ja nende kõlbelised dilemmad. Kõigi sarja austajate
rõõmuks võib öelda, et 2010. aasta lõpupoole ilmub üle hulga aja uus Miles
Vorkosigani romaan „CryoBurn”.

Sõduri õpilane
Lois McMaster Bujold
tõlkinud
Allan Eichenbaum
F-sari
320 lk, kõva köide

Õudsed lood õudselt
kuulsalt vene lastekirjanikult
Ilona Martson

T

ervisi kõigile vene lastekirjanduse absoluutselt jubedast maailmast! Nooruke õpetajanna
käib öösiti kooli aulas luukerega tantsimas. Kõhnuke esimese klassi juntsu
osutub vampiiriks ja imeb välja kõigi
kooli õpilaste, õpetajate ja direktori vere. Kooli valvurist maniakk kaksab kõigil hilinejatel pead otsast. Surnud koristaja aga kummitab seinale sodivaid
poisse nii, et vähe pole…

Elav klassik Oster

Raamatu „Õuduste kool” tekkelugu on
järgmine. Möödunud sajandi üheksakümnendatel aastatel anti Venemaal
välja hulganisti kõiksugu laste õudus- ja
krimijuttude kogumikke. Oli suisa selline mood. Juhtus nii, et mõned neist üllitistest luges läbi lastekirjanik Grigori
Oster. Luges läbi ja otsustas, et tahab
samuti jubejutte kirjutada. Materjal vedeles ju sõna otseses mõttes maas. Tulemuseks on väike, aga naljakas kogumik lastejutte – just selline, mida mõnu-

ga fännavad poisid vanuses 7–10 aastat.
Paraku ei ütle Grigori Osteri nimi
Eestis suurt midagi. Ehkki Venemaal
on tema elava klassiku staatus vähemalt sama kindel kui tema põlvkonnakaaslasel, Potsataja ja Gena loojal
Eduard Uspenskil. Ehk mäletab mõni
suur inimene kaugest lapsepõlvest Osteri stsenaariumil põhinevat multikat
„Kassipoeg nimega Auh”. Samuti toda
sarja filme pärdikust, boamaost, papagoist ja elevandipojast… „38 papagoid”
ja mis nad kõik olid.
1990. aastate alguses suutis Oster
hakkama saada ei millegi muu kui murranguga terves vene lastekirjanduses.
Tema „Kahjulike nõuannete” must huumor tõmbas eraldusjoone nõuka-aja
(kus midagi taolist olla ei saanud) ja
nõuka-aja järgse lastekirjanduse vahele.
Pärast neid täiesti ebapedagoogilisi salmikesi sõnakuulmatutele lastele ei olnud vene lastekirjandus enam endine.
Sinna sigines hulk noori absurdimeistreid, lapse hingega täiskasvanud huligaane, kes kõigest hingest püüdsid
asendada seni tooni andnud patriootlikke vanakesi. Nii sündis uus, Daniil

Harmsist ja vene absurdikirjanduse traditsioonist lähtuv lastekirjandus.

Illustratsiooni tipptase

Mõned „Kahjulikest nõuannetest” on
eesti keeles saadaval Leelo Tungla tõlkes, kuid Osteri rohketest proosaraamatutest on „Õuduste kool” esimene
pääsuke. Raamat on eriline ka selle poolest, et selle on illustreerinud üks vene
tippillustraatoreid Jekaterina Silina.
Nii et unustatagu ära kujutlus vene
lasteraamatust kui millestki maitsetust
ja värvikirevast, mida turuputkades
odava raha eest müüakse. See siin on
hea tummine lasteraamat, mitte
mingi petukaup.

Õuduste kool
Grigori Oster
tõlkinud
Ilona Martson
illustreerinud
Jekaterina Silina
88 lk, kõva köide
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ilmunud
II maailmasõda.
Täpne ja näitlik
teejuht välksõjast Hiroshimani
tõlkinud Rein Turu
360 lk, kõva köide
Selles mõjukas, rikkalikult fotodega
illustreeritud teatmeteoses on lugeja
ette toodud kõigi aegade kõige vapustavam konflikt, jälgitud selle käiku, strateegiat ja poliitilisi sündmusi
ning kirjeldatud sõdurite ja tsiviilelanike läbielamisi. Selle raamatu üks
voorusi on, et siin tuuakse ühest küljest lugusid lahingutest ja operatsioonidest, kuid kujundus võimaldab lugejal näha, kuidas need seonduvad
eelmiste ja järgmiste sündmustega.
Raamat käsitleb toimunut globaalselt. See hõlmab sündmusi, mis toimusid maal, merel ja õhus, ning räägib mitte ainult suurmeeste tegudest,
vaid ka selles kõige koletumas sõjas
osalenud tuhandete meeste ja naiste
saavutustest ja vastupidavusest.

Apteeker
Melchior ja
Oleviste
mõistatus
Indrek Hargla
311 lk, pehme köide
Esimese eesti gooti kriminaalromaani tegevus toimub Tallinnas anno Domini 1409. Selle sündmustik on ajendatud vanadest Läänemere legendidest ja Tallinna ajaloost
ning romaani tegelaste hulgas on
karmid ordumehed ja vagad dominiiklased, tõsised raehärrad ja vooruslikud linnadaamid. Teiste tegelaste seas aga troonib taibukas apteeker
Melchior Wakenstede, kes peab
lisaks arstimisele oma kohuseks ka
mõrtsukate otsimist. Nii nagu kõigil
teistelgi tegelastel on ka Melchioril
oma saladus, aastasadade taha
ulatuv suguvõsa needus.

Salajane käsikiri
Sebastian Barry
tõlkinud Krista Kaer
sari „Moodne aeg”
308 lk, kõva köide
Sebastian Barry raamat
annab lugejale võimaluse kohtuda ühe huvitava inimesega –
100-aastase Roseanne McNultyga,
kes on pannud oma elujuhtumused
kirja päevikusse, mida ta hoolikalt peidab. Ta on viibinud suurema osa elust
vaimuhaiglas ning tema päevikust
saab selgeks, miks ta sinna pandi.
Roseanne’i pilgu läbi avaneb lugejale
terve sajand Iirimaa ajalugu, täis konflikte, vaenu, eelarvamusi ja kirikuvõimu. „Salajane pühakiri” sai 2009.
aastal Costa preemia – ühe mõjukama
ja populaarsema Suurbritannias välja
antava kirjandusauhinna.

1001 leiutist,
mis muutsid
maailma
tõlkinud Margus
Ellings, Andrus Maran
ja Urve Tammjärv
960 lk, kõva köide
Kes leiutas huulepulga, plaadimängija, kuulipilduja või valgusfoori? Kas
meie kalender peab Päikesega sammu? Vastuse neile ja paljudele teistele küsimustele leiate sellest raamatust – haaravast ja unikaalsete illustratsioonidega teejuhist tuntuimate
leiutiste juurde. See ajaloolastest,
loodus- ja täppisteadlastest ning
muude valdkondade spetsialistidest
koosneva autorite kollektiivi kirjutatud raamat on pesuehtne maailma
ajalugu leiutaja pilgu läbi.

501 pilti
joonistamiseks
spiraalköide
Vahva ideederaamat lastele, mille abil saab õppida joonistama loomi ja
inimesi, multikategelasi, masinaid, võlutegelasi, koletisi ja superkangelasi. Ja
just täpselt selliseid ulmelisi roboteid,
salapäraseid superagente ja naljakaid
koletisi, nagu lastele meeldib. Ette antud
piltide põhjal kriipshaaval harjutades on
joonistama õppimine lihtne ja tulemuses
ei pea pettuma.

Kuidas toetada
laste ja noorte
enesehinnangut
Raisa Cacciatore,
Erja Korteniemi-Poikela,
Maarit Huovinen
tõlkinud
Kersti-Mai Kotkas
312 lk, kõva köide
Ühiskond muutub järjest keerulisemaks
ja väljakutsuvamaks. Uute ohtude ja pingetega puutuvad kokku isegi lapsed, kes
peavad leidma toimetulekuks hingejõudu ja oskusi ehk tugevat enesehinnangut. Enesehinnang kujuneb aga aastate
jooksul ja kildhaaval, sellele loovad aluse varajased kogemused. Igaühest võib
õige toetuse abil kasvada ennast väärtustav ning enda ja teistega hakkama
saav isiksus. Käesolev raamat ongi abiks
lapsevanematele, sisaldades hulga praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid, kuidas
te kõige paremini oma last toetada saate. Sellest raamatust saate muuhulgas
vastused küsimustele: mis on enesehinnang ja kuidas see kujuneb? Kuidas
enesehinnangut nii targalt toetada, et
ei tekiks valesid valikuid? Kuidas aidata
lastel ja noortel oma enesehinnangut
tõsta?

Maalingutega
mees
Peter V. Brett
tõlkinud Lauri Saaber
F-sari
520 lk, kõva köide
„Maalingutega mees” on
esimene osa uuest fantaasiasarjast
„Deemonite triloogia”. Selle tegevus
toimub maailmas, kus inimesed peavad
öö saabudes varju otsima majadest,
mida kaitsevad loitsumärgid, sest pimeduses tulevad välja maa-alused – deemonid, kes rebivad tükkideks kõik, kes
neile ette satuvad. Seal maailmas kasvavad eri paigus kolm last, kellest saavad
täiskasvanuna sõdalane, ravitseja ja
muusik. Nende oskused aitavad neil jõuda jälile deemonite saladusele ja annavad vaevatud inimkonnale lootust kurjuse painest vabaneda. „Maalingutega
mees” valiti möödunud aastal Amazon.
com’i parimate fantaasiateoste hulka
ning seda peetakse üheks viimaste aastate huvitavamaks fantaasiakirjanduse
raamatusarjaks.

Müüdid ja
legendid
Philip Wilkinson
tõlkinud Ülla Jürviste
352 lk, kõva köide
Müüte – lugusid jumalatest ja kangelastest – leidub maailma
kõikides kultuurides. Neis käsitletakse
kõige sügavamaid ja põhilisemaid küsimusi: universumi ja inimese loomist,
jumalate ja vaimolendite olemust, seda,
mis juhtub pärast surma või pärast maailma lõppu. Käesolevas rikkalikult illustreeritud kogumikus on käsitluse alla
võetud Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika ja Okeaania muistsed legendid,
Vana-Kreeka kangelastest kuni
Austraalia põliselanike pärimusteni.
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Ilmunud
Elu võti
Inga Raitar
276 lk
kõva köide
Üks iidne saladus.
Kaks inimest. Kolm
muistset käsikirja.
Seikluspõnevikus
„Elu võti” satuvad naine ja mees lahendama iidse käsikirja müsteeriumi, mis
salapärasel viisil seob muistse Põhjala ja
Muinas-Egiptuse salateadmisi. Kui
mängu sekkub ohtlik salaorganisatsioon, saab selgeks, et iga tehtav valik
võib mõjutada mitte ainult nende elu,
vaid lausa kogu maailma ajalugu. Algab
pöörane kihutamine läbi erinevate
riikide ja müstiliste paikade.

Aguliprintsess
Evelin Kivimaa
100 lk
kõva köide
„Aguliprintsess” on
proosaraamatute autori
Evelin Kivimaa esimene
luulekogu, mis kajastab
naise arengut läbi 60 luuletuse. Roosade
kummikutega aguliprintsess sööstab
meestejahile, sumbub siis armastuse
roosasse kookonisse, mille purunedes
tõuseb lendu tugevama ja ilusamana
kui iial varem. Siin on kõik see – ja veel
midagi, mis teeb elu elamisväärseks.
Nimeta seda, kuidas tahad: hingevirmalised või eneseotsing, valendik või
jõudeaeg, ükssarvik või eimiski.

Kahe mere
vahel
Siiri Konks
152 lk
pehme köide
Suvi. Päike. Meri. Noor
naine otsustab veidikeseks aja maha võtta,
puhata ja endas selgusele jõuda. Kui ta
korteriukse selja taga kinni tõmbab ja
koti selga vinnab, ei seo ta end mingite
kohustuste ja lubadustega. Vahel on tore
pisut saatusega mängida…

Kus sõnu,
seal mõnu

Lups lugema
1. ja 2. osa
Aire Hansen,
Maret Jahu
84 lk
pehme köide
Sarja „Lups lugema”
tööraamatud aitavad
eelkooliealistel lastel
lugemisoskust omandada. Nende koostamisel pöörasid kogenud logopeedid Aire
Hansen ja Maret Jahu
suurt tähelepanu sellele, et ülesanded arendaksid lapse taju ja tähelepanu. Mõlemas tööraamatus saab
laps nuputada, lõigata ja kleepida.
Sarja esimene raamat keskendub
häälimisülesannetele ja tähtede tundmaõppimisele. Teises raamatus jõuab
laps sõnade kokkulugemise ja lausete moodustamise juurde. Lugemaõppimisele aitavad kaasa ka neli
toredat mängu, mida saab mängida
koos pere või sõpradega.
Tööraamatud sobivad kasutamiseks
kodus, lasteaias ja eelkoolis ning
vastavad alushariduse riiklikule õppekavale ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt õppekirjandusele kehtestatud nõuetele.

Tudengitoidud
Raili Mikk
100 lk
pehme köide
Iga algus ei pea
olema raske. Iseseisvat elu alustades on noore inimese ees kindlasti
palju olulisemaid probleeme, kui
arvukatest kokaraamatutest jõu- ja
taskukohaste retseptide otsimine.
Raamatu 50 illustreerivate ja selgitavate fotodega retsepti aitavad hädast
välja nii teise linna õppima suunduva
tudengihakatise kui ka omaette koliva
noorpere. Selles on nii lihtsaid hommikusööke kui ka trendikaid kiirtoite
ning juba lapsepõlvest armsate ja
tuttavlike maitsetega roogasid
koduigatsuse leevendamiseks.

Valimik vanasõnu
noortele
koostanud
Piret Voolaid
112 lk
kõva köide
Vanarahva tabavaid, tuntud ja vähetuntud tähelepanekuid headusest ja kurjusest, tööst ja töötegemisest, tarkusest
ja rumalusest, virkusest ja laiskusest,
rikkusest ja vaesusest ning paljust
muust inimmaailmale omasest. Nii
mõnigi mõttetera üllatab oma tänapäevasuse ja värvikusega. Leidub ka valik
õpilaste ümbertehtud vanasõnu ehk
naljasõnu. Raamat on koostatud Eesti
Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi
põhjal.

Oma Maitse
retseptiraamat

Kukkuva
maa lapsed

Viini
fassaadide
taga.
Autoga
Austrias

Tiit Kändler
96 lk
kõva köide
Tiit Kändleri teine
teadusraamat lastele
jutustab naljakalt ja
põnevalt meie igapäevasest elust planeedil Maa. Kas sina tead: miks maakera
alla ei kuku, kus muutub inimene känguruks, kus on limonaadi mullid siis, kui
pudel on kinni ja kas dinosaurused jõid
sama vett mis meie. Sellest raamatust
leiad vastuseid veel paljudele Maad
puudutavatele küsimustele, ka sellistele, mida sa ise küsidagi ei oskaks.

300 lk
kõva köide
See retseptikogumik oma tõhusate
kõhutäite, väiksemate palade ja ampsude, rullide ja
vormide, krõbedike ja kuhjadega
aitab üllatada nii ennast kui ka oma
lähedasi ja sõpru. Raamatust leiab
palju häid tuttavaid klassikuid, mis
on juurde saanud moodsama meki.
Esindatud on ka meie toidukultuuris
vähem levinud või päris eksootilised
ideed, mis võimaldavad argipäevi
uhkemaks muuta.

Hanna Miller
164 lk
pehme köide
Hanna Milleri
meeleolukas raamat sobib kaaslaseks kõigile, kel Austriasse asja –
kas lühemaks või pikemaks ajaks, turisti või reisijuhina, või hoopis suusanõlvadele. Eelkõige on see mõeldud
aga mõnusaks lugemiseks neile, kel
hinges kultuurihuvi ja rännukihk,
isegi kui Austriasse sõitu praegu
plaanis pole.
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Wimpsi köök ehk
laastukesi lapsepõlvest
Karl Martin Sinijärv

V

äärt autor Wimberg on üldiselt
üsna usaldusväärne tegelane –
ta nimelt ei põlga ära toidust
kirjutamist. Millest kõigest kirjanikud
küll ei kirjuta! Ülevast ja madalast, taevast ja maast, sõjast ja rahust, surmast
ja seksist. Aga toidust oskavad vähesed
sõnu teha. Ometi sööme me kõik. Nii
kirjutajad kui lugejad. Iga päev. Mitu
korda.

Väga isiklik teos

Et Wimberg oma lühipoeemi „Eesti
köögiks” on pealkirjastanud, on muidugi veidike meelevaldne. Siin raamatus
on sees ikka Wimpsi köök ehk nood
toidud, millega autoril oma noore elu
jooksul rohkem kokkupuuteid jagunud. Väga isiklik teos ühesõnaga ja sellisena ei saa ju midagi ette heita, kui
kirjamees näiteks tšeburekki eesti köögiks nimetab.
Tal võib isegi õigus olla. Levinud arvamuse kohaselt võib ühe maa ja rahva
köögiks pidada enam-vähem kõike, mis
kohapeal kohalikust toorainest kohaliku koka käe läbi lauale jõuab. Sest vaatevinklist on Wimbergi puljongikuubikute ja külmutet aedviljadega peedisupp natuke kahtlane roog,
sest leemekuup ning
külmviljad ei ole meil
ka teps mitte kodumaised.
Kuid eks ütle
uuem rahvasõnagi: „Poola põllumees põline rikas.” Ja
oma saatesõnas vabandab
Wimberg, et tegu ongi „töölt
koju tulnud väsinud
peremehe või -naise”
kiiresti valmiva supiga. Vormilt marurahvuslik, sisult internatsionaalne, sisuliselt ju
tõesti hea kodune kiirtoit. Ja kui aega

rohkem, võib alati ise leeme keeta ja
valmis supile otse taldrikus tubli sorts
rammusat koort sisse panna.
Aga nagu juba öeldud, on see Wimbergi raamat ja nagu iga kokaraamat,
on ka see eeskätt edasimõtlemiseks ja
edendamiseks tehtud. Ning lihtsate koduste põhiretseptidena on siinsed soovitused vägagi omal kohal. Eriti sobilikud just lapsukestele, kes toidumaailmas alles esimesi samme astuvad ning
tahavad omal käel avastama hakata.
Luuleline sissejuhatus läbi lapspõlvelise humoorika prisma sobib siia nagu
lusikas supimulku.
Väike toiduline soovitus siinkohal
veel. Hea, et Wimberg väärtustab värsket toorainet. Üllatab aga, et kuigi juttu
Tänapäeva kummalistest
toitudest kubisevas
maailmas juhatab
Wimberg meid tagasi
püsiväärtuste juurde. 		
Autor: Aapo Ilves

tuleb kodus kasvanud sea lihaviiludest
ja siblivate kanade häädest munadest, ei
juhi ta tähelepanu kodumaistele ürtidele. Erinevalt kanadest saab rohekraami
edukalt ka linnakodus kasvatada ning
pole kahtlustki, et munapuder maitseb
veel palju paremini, kui sinna otse potist
tilli ja rohesibulat sisse lõigata.

Tagasi püsiväärtuste juurde

Niisamuti võib kodune ja kodumaine
aedliivatee või murulauk rikastada pea
kõiki raamatus leiduvaid suppe, petersell kaunistada peedisuppi ja kevadine
karulauk muuta kartulipudru imeliseks. Ja paljudele lastele on juba omaenese maitsetaimede kasvatamine
kindlasti imetore kogemus.
Kõige olulisem on siiski, et tänapäeva kummalistest toitudest kubisevas
maailmas juhatab Wimberg meid tagasi püsiväärtuste juurde. Ja oma kulinaarses poeesias on ta just samavõrd
lihtne, aga kaugeltki mitte lihtlabane
nagu oma toiduvalikus. Ma usun, et nii
mõnedki nende kaante vahel lebavad
luuleread jäävad lugeja meeles kumisema ning pea see
kõht tühjaks ei lähe.

Eesti köökk
Lühipoeem kolme
söögipausiga
Wimberg
illustreerinud Juss Piho
84 lk
kõva köide

Romantiline armastuslugu
Georgette Heyerilt
Esme Kassak

R

omantikakirjanduse
žanri
loojaks peetav inglise kirjanik
Georgette Heyer (1902–1974)
alustas esimeste kirjatükkidega juba
17-aastaselt, et pakkuda ajaviidet haigusest kosuvale nooremale vennale.
Et raamatute lugemine oli kolme lapsega peres alati olnud au sees ja noorukese Georgette’i isale kuuldud järjejutt
meeldis, jõudis romantiline seiklus kirjaniku debüüdina kaante vahele – pealkirjaks „Must ööliblikas”.
Esimesest romaanist alguse saanud
karakterite põhijooni võib ära tunda
Heyeri loomingus ka edaspidi – sarkastiline meespeaosaline, tema ekstravagantne abikaasa, ohustatud abielu, igavlevad lõbujanulised noored mehed.
Heyeri regendiajastu armastuslood on
saanud inspiratsiooni Jane Austeni loomingust, mille tegevusaeg oli sama, 18.19. sajandi vahetus. Kui Austen kirjutas
aga oma kaasajast, siis Heyer rändas

ajas üle saja aasta tagasi. Sellest tulenevalt sisaldavad tema romaanid põhjalikumat ajastu kirjeldust – sündmusi, rõivastiili, kombeid –, loomaks õiget atmosfääri. Ajaloolise tausta edastamisel soovis Heyer olla võimalikult täpne, mistõttu tema eluaja lõpuks oli kirjadaami kogus üle tuhande ajaloolise raamatu.
Kui Georgette Heyeri varasema
loomingu moodustasid pea eranditult
romantilised romaanid, siis hiljem hakkas ta huvi tundma ka põnevus- ja krimilugude vastu, ent need ei kogunud
armastuslugudega võrreldavatki populaarsust. Kui detektiivilood ka laiemat
kajastust leidsid, siis peamiselt tänu
huumorile, melodraamale ja romantikale, mis olid trumbid ka tema
armastusromaanides.
Palju aitas kirjadaami tema töös abikaasa, kes luges läbi tema käsikirju ja
andis ainest. Just tänu mehe tööle sattus Georgette Heyer näiteks Ida-Aafrikasse Tanganykasse, olles esimene valge naine, keda tema sealsed teenijad
kohtasid. Mis Heyeri eraellu puutub,

siis erinevalt tänapäeval möödapääsmatuna näivatest promoüritustest hoidis
Heyer oma eralu avalikust varjus, keeldudes kindlameelselt intervjuudest –
seda enam, et müüginumbreid see kuidagi ei mõjutanud. Heyeri sulest on
ilmunud enam kui viiskümment ajaloolis-romantilist romaani ja lühilugu.
Inglismaal esmakordselt 1966. aastal ilmunud romaani „Must lammas” tegevuspaik viib lugeja aastatesse 1816–
1817, pakkudes haarava armastusloo.
Erinevalt oma teistest lugudest jutustab see aga mitte aristokraatidest, vaid
keskklassist, keskseks teemaks raha.

Must lammas
Georgette Heyer
tõlkinud Ülle Jälle
292 lk
pehme köide

www.tnp.ee
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ilmunud

Ruth Maier:
Norra
Anne Frank
Priit Põhjala

„R

uth Maier, igavene juut. Igavene põgenik. Igavene intellektuaal. Igavene kunstnikuhing.
Igavene androgüün. Igavene autsaider.
Tugev ja kodutu. Kaasinimene” – need
Jan Erik Voldi sõnad iseloomustavad
tagantjärele ehk kõige paremini Ruth
Maierit, kes sündis 1920. aasta 10. novembril Viinis haritlaste perekonda.
Ruthi isa, üheksat keelt kõnelev filosoofiadoktor, suri 1934. aastal, kui Ruth
oli 13-aastane. Neli aastat hiljem, 1938.
aastal tabas Viini juutide tagakiusamine ja natsiterror. Kurikuulus Kristalliöö
langes kokku Ruthi 18. sünnipäevaga.
Sama aasta detsembris pages Ruthi
noorem õde repressioonide eest Inglismaale, pool aastat hiljem järgnes sinna
ka nende ema. Ruth ise põgenes seitse
nädalat pärast õe lahkumist Norrasse.
Seal elas ta oma isa sõbra perekonnas,
lõpetas gümnaasiumi ja liitus naistööteenistusega. Edaspidi, olles asunud
õppima kunsti- ja käsitöökooli, muretses ta omaette elukoha ja teenis elatist
suveniiride kaunistamisega.

Maapagu, arreteerimine
ja gaasikamber

Norras veetis ühtäkki kogu perekonnast eemale rebitud Ruth viimased aastad oma liiga lühikeseks jäänud ja järsult
katkenud elust. 1942. aasta 26. novembril arreteeris Norra politsei sakslaste
käsul 22-aastase Ruthi koos poole tuhande teise Norra juudiga. Arreteeritud
viidi Saksamaale Auschwitzi. 532 inimesest, kes olid Ruthiga samas, Saksa poole suunduvas Doonau-nimelises laevas,
tulid tagasi vaid kaks. Ruthi nende seas
polnud, sest 1. detsembril oli ta Auschwitzis saadetud gaasikambrisse.
Suure osa oma elust oli Ruth pidanud päevikut; esimesed teadaolevad
päevikusissekanded kirjutas ta juba
12-aastaselt, viimased vahetult enne
arreteerimist 1942. aastal. Tema kõige
viimane päevikuköide lõpeb kaks päeva pärast ta 22. sünnipäeva, see tähendab kaks nädalat enne saatuslikku kinnivõtmist. Ent Ruthi viimased teadaole-

Mõtete
lugemine
Henrik Fexeus
tõlkinud
Allar Sooneste
268 lk, kõva köide
Raamatus „Mõtete
lugemine” on olemas kõik, mida pead teadma, et kaasinimeste käitumist mõista. Kui oskame sõnadeta suhelda, kasutada
kehakeelt ja inimesi psühholoogiliselt mõjutada, võime aimata kaaslase
mõtteid ja tundmusi ning järgmise
sammuna mõjutada tema mõtteid ja
seisukohti endale sobivas suunas.
Rüht, hääletoon, kõnetempo, pilgud
ja žestid jutustavad alati midagi inimese tundmustest. Ja sageli on need
sõnades väljendatuga vastuolus.
Henrik Fexeus õpetab meid kasutama
vahendeid, mis aitavad neid varjatud
sõnumeid dešifreerida.

vad sõnad pärinevad kirjast, mis tal õnnestus Doonault läkitada oma parimale
sõbrannale Gunvor Hofmole: „Ma arvan, et on hea, et nii läks. Miks ei pea
me kannatama, kui on nii palju kannatust? Ära minu pärast muretse. Ma
võib-olla ei tahakski sinu asemel olla.”
Ruthi päevikud ja kirjad annavad
ettekujutuse väikese tüdruku kasvamisest nooreks naiseks, otsiva vaimuga
haritud inimesest, kes käis sageli teatris, luges palju (nii norra kui ka saksa
keeles) ning ilmutas suurt andekust nii
kirjutamises, joonistamises kui ka näitlemises. Tema päevikuid lugedes paneb ikka ja jälle hämmastuma see, kui
arukalt ja täiskasvanulikult oskas noor
tüdruk hinnata sõja ajal toimuvat, nagu
ka see, kuidas ta suutis ette näha sõja
tagajärgi.

Kõigile saab
kurikaga
virutada

Mahukas tõendus
holokaustist

Ruth Maieri päevikuid peetakse kõige
olulisemaks ja mahukamaks holokausti ja Teise maailmasõja aegset igapäevaelu puudutavaks isiklikuks dokumendiks ja tõendusmaterjaliks, mis on
Norrast leitud. Ruthi päevikuid on sagedasti võrreldud ka Anne Franki liigutavate kirjeldustega Teise maailmasõja
aegsest absurdsest vägivallast, mis
katkestas miljonite inimeste, sealhulgas Anne ja Ruthi muretu lapsepõlve
(vt „Anne Franki päevik. Tagakoda”,
Tänapäev, 2003 ja 2010).
Ühe olulisema isikuna, kui pereliikmed välja arvata, kerkib Ruthi päevikuis ja kirjades esile Gunvor Hofmo, hilisem kuulus norra poetess, kellega
Ruth sõbrunes 1940. aastal ja kelle looming on suuresti inspireeritud suhtest
Ruthiga. Neist said „paralleelvaimud”
ja just Gunvor oli see, kelle korterist
Ruthi päevikud lõpuks leiti – ta oli neid
säilitanud üle viiekümne aasta. 1950.
aastail oli ta proovinud neid ka avaldada, kuid edutult, sest päevikuis leiduvat
ainest peeti liiga isiklikuks ja seega
avaldamiskõlbmatuks.
2007. aastal norra keeles ilmunud,
järjepanu mitmesse teisegi keelde tõlgitud ja nüüd ka eesti lugejateni jõudnud raamatu „Ruth Maieri päevikud”

Pildil perekonna fotoalbumist on koolitüdruk Ruth, kes ei tea veel, et sureb
22-aastaselt ühes Auschwitzi gaasikambritest. 			
Foto Raamatust
alapealkirjaga „Juudi põgenik Norras”
on koostanud Jan Erik Vold ligi 1100
lehekülje päevikukäsikirjade ja 300 lehekülje kirjavahetuste põhjal. Vold, Oslo ülikooli audoktor ja mitmekümne
luulealase raamatu autor, leidis Ruthi
päevikud siis, kui kirjutas Gunvor Hofmo biograafiat. Ruthi käekirja paigutine dešifreerimine, päeviku- ja muude
tekstide trükiks ettevalmistamine, Ruthi lähedaste ülesotsimine ja nendega
kohtumine, fotomaterjali, Ruthi joonistuste ja asjassepuutuvate dokumentide
kogumine – kõik see võttis Voldil aega
kümmekond aastat.

kirjeldab Ruthi viimast päeva Norras.
Iga peatüki juhatab sisse lühike biograafiline ja temaatiline orientiir. Raamatu eestindust täiendavad tõlkija Henno Sonni põhjalikud kommentaarid, lisaks sisaldab raamat ohtralt fotosid,
ajaleheväljalõikeid, postkaarte ja dokumente. Ära on trükitud ka osa
Ruthist alles jäänud joonistusi ja tema
käsikirja faksiimile mitmest
päevikust.

Põhjalikult täiendatud
kirjandusteos

Juudi põgenik Norras
Ruth Maier, Jan Erik Vold
tõlkinud Henno Sonn
kujundanud
Tarmo Puudist
488 lk, kõva köide

Vold on raamatu varustanud põhjaliku
eessõna ja kommentaaridega, mis asetavad Ruthi elu ja surma, päevikud ja
kirjad üldisemasse ajaloolisse konteksti. Raamatu lõpetab epiloog, milles Vold

Ruth Maieri
päevikud

Suur saladus, mis muudab kõik
S
eptembri lõpus ilmub eesti keeles
Kami Garcia ja Margaret Stohli
raamat „Ilusad olendid”, mis valiti
mullu raamatupoe Amazon poolt aasta
parimaks noorteromaaniks. Edu on olnud kiire ning praeguseks on raamatu
õigused müüdud juba kümnetesse
keeltesse. Warner Brosi filmikompanii
plaanib 2011. aastal välja tulla filmiga,
mille lavastab Richard LaGravenese
(„Madisoni maakonna sillad”, „P.S. Ma
armastan sind”).
Raamatu tegevus toimub LõunaCarolinas Gatlini väikelinnas. Ethan
Wate’i, kes loeb kuid, mis on jäänud selle ajani, kui tal on võimalik Gatlinist põ-

geneda, hakkavad painama unenäod
kaunist tüdrukust, keda ta pole kunagi
kohanud. Ent kui Lena Duchannes kolib elama linnakese kõige vanemasse ja
kurikuulsamasse häärberisse, kisub
mingi arusaamatu jõud teda tüdruku
poole ja ta otsustab välja selgitada, mis
side see on, mis neid seob.
Ethan mõistab, et on just teda unes
näinud. Lena on hoopis teistsugune kui
kõik, keda Gatlini väikelinnas eales
nähtud, ja ta näeb kõvasti vaeva, et varjata oma võimeid ning needust, mis on
tema suguvõsa kummitanud juba mitu
põlve. Kuid isegi rohtunud aedade,
süngete soode ja murenevate surnuaia-
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müüride keskel pole võimalik saladust
igavesti varjul hoida. Linnakeses, kus
üllatusi pole, võib üksainus saladus
kõik täiesti teiseks muuta – mõned
armastajad on teineteise jaoks kui loodud, teiste peal lasub needus.
Kami Garcia ja Margaret Stohl tulid
mõttele kirjutada oma esimene raamat
lõunasöögi ajal. Margareti on alati võlunud fantaasiad ja ta tahtis kirjutada raamatut üleloomulikest olenditest, Kami
on aga alati armastanud lugusid, mille
tegevus toimub lõunaosariikides ja tema tahtis kirjutada raamatut, mis lähtuks tema juurtest Lõunas. Et neil polnud muud, mille peale kirjutada, krit-

seldasid nad pabersalvrättidele idee
loost, milles oleksid ühendatud nende
mõlema kired. Kui nad lauast tõusid, oli
raamat „Ilusad olendid” juba alguse
saanud. Kami ja Margaret elavad koos
oma peredega Californias, Los
Angeleses.

Ilusad olendid
Kami Garcia ja
Margaret Stohl
tõlkinud Ehte Puhang
480 lk, kõva köide

Taavi Kangur
264 lk, kõva köide
Kalle Marve leiab
ennast keset vihast
peretüli. Kõik kindel laguneb üleöö.
Uut elu luua püüdes sõidab ta Tallinna. Hoolimata algsetest ebameeldivustest näib kõik laabuvat. Kuid siis
satub Kalle pooljuhuslikult kuritegelikku seltskonda ning sündmused
väljuvad kontrolli alt. Taavi Kangur on
varem kirjutanud peamiselt lühijutte
ja novelle, millest mõned on avaldatud kvartaliajakirjas Algernon.
„Kõigile saab kurikaga virutada”
saavutas Tänapäeva 2009. aasta
romaanivõistlusel II koha.

Kuul pähe!
4 krimijuttu
Eduard Vilde
koostanud
Jaanus Vaiksoo
240 lk
Omal ajal unustas
rahvas ennast Vildet
lugema, seda tasuks ka tänapäeval
järele proovida – täitsa kuul pähe
kirjanik! Valitud lood on kahtlemata
tähenduslikud: kogumikule nime
andnud krimijutt „Kuul pähe” panustab lugeja õiglustundele, „Kurjal teel”
on esimene Vilde kirjutatud jutt, n-ö
noore autori suleproov; „Musta mantliga mees” kannab eesti kirjandusloos esimese kriminulli tiitlit; jutustus
„Kippari unerohi” liigitub aga juba
Vilde tõsisema novelliloomingu
hulka.

Jumal
õnnistagu teid,
Mr Rosewater
sari „Punane
raamat”
Kurt Vonnegut
tõlkinud
Tiina Randus
192 lk, kõva köide
„Jumal õnnistagu teid, Mr Rosewater”
on romaan inimestest – nende
naudingutest, valudest ja perverssustest – ja rahast. See on terav satiir
vaimuhaigusest, miljonäri poolemeelsusest, kuulsa perekonna pärilikest
kinnismõtetest ja kollektiivsest hullusest, mis rõhub kogu rahvast. Lugu
keerleb ümber Eliot Rosewateri,
kelle hallata on heategevuslik fond,
kuid keda üks perekonna advokaatidest püüab vaimuhaigeks kuulutada,
et fondi juhtimine variisiku kaudu
üle võtta.
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Õunte ootel
Eve Hele Sits
56 lk, pehme köide
Raamatus on südamlikud jutukesed
maale elama asunud
Mere-perest, kus
12-aastane Mooni ja tema väikevend
Maru õpivad loodust nägema hoopis
teisiti kui seni linnas. Igas peatükis
osalevad lapsed mingis kindlas
maatöös, olgu selleks siis peenarde
tegemine, taimede istutamine, lehma
lüpsmine, heina niitmine, kurkide
hapendamine või õunte korjamine.

Ehitusjoonestamine
Urmas Asi
86 lk, pehme köide
Õpikus käsitletakse
elamute, ühiskondlike- ja tööstushoonete plaane, lõikeid ja vaateid, asendiplaani, standardelementide lihtsustatud kujutamist. Õpiku eesmärk on
anda ehitusvaldkonna erialal õppivale noorele oskus lugeda ehitusjooniseid ning suunata teda konkreetse
töö tegemiseks vajalikest tööjoonistest aru saama.

Kahe nädala
menüü
kooliõpilasele
Aune Põldma
60 lk, spiraalköide
Käsiraamat pakub
koolile võimalust
koostada menüü, mis koosneb just
Eesti toidukultuurile omastest toitudest. Omaette peatükk sisaldabki
ideekaarte eestimaise tooraine kasutamise võimalustest. Muuhulgas antakse ülevaade õpilase organismile
vajalikest toitainetest, tutvustatakse
tema toitumise põhialuseid ja toitlustamisele esitatavaid nõudeid koolis.
Käsiraamatuga kaasas oleval CD-l on
kahe nädala tehnoloogilised kaardid
toiduenergia- ja põhitoitainearvutuste ning vajalike valemitega.

Maastikuhooldus
Kristiina Hellström
136 lk, pehme köide
Õpiku eesmärk on
anda teadmisi ja
oskusi meid ümbritseva kultuurmaastiku hooldamisel. Üldosas käsitletakse maastiku väärtusi, selle kaitse ja
hooldamise eesmärke ja korraldamist
ning antakse ülevaade maakasutuse
ja maastiku ajaloost Eestis. Teises
osas tutvustatakse erinevaid hooldamist vajavaid maastikutüüpe ja kooslusi ja räägitakse nende hooldamisest, kujundamisest ja taastamisest.
Õpik on mõeldud kasutamiseks nii
kutsekoolis kui ka ülikoolis.

ilmumas
Keevitamine.
MIG/MAGkeevitus
Andres Laansoo
96 lk, pehme köide
Õpik on mõeldud
keevitajate, plekkseppade, autoremondilukkseppade jt metallitöötlemise eriala oskustööliste koolitamiseks ja täiendkoolitamiseks. Kaarkeevitus kaitsegaasis, tuntud varem
ka poolautomaatkeevituse või süsihappegaaskeevituse nime all, leiab
arenenud tööstusriikides laialdast kasutamist. Kuni 70–80% keevitustöödest teostatakse MAG-keevitusega.

www.varrak.ee
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Läbi legendide William
Shakespeare'i poole
Maris Peters
tõlkija

K

üsimusele, miks peaks üks eestlane huvi tundma Shakespeare’i
vastu, võib vastata mitmeti. Esiteks on kõik temast kuulnud ja paljud
(kohustuslikus korras) tema loomingust ka midagi lugenud. Teiseks kohtab Shakespeare’i nime vaat et igal
sammul – olgu selleks siis Vanemuise
teatri kohvik Shakespeare või tänavuse
lugemisaasta logo, mis samuti Shakespeare’i nime kannab.
Laias ilmas näeb igal aastal trükivalgust virnade viisi raamatuid (artiklitest
rääkimata), mis Avoni laulikut ja tema
teoseid ühest või teisest aspektist käsitlevad. Ainuüksi 2009. aastal ilmus erialaandmebaasi World Shakespeare Bibliography teatel 200 Shakespeare’i-teemalist monograafiat, lisaks artiklikogumikud ja muud üllitised. Neid kõiki ei jõua
läbigi lugeda, veel vähem tõlkida.
Tuntusega käivad paratamatult kaasas ka legendid ja mitmesugused kuulujutud – neisse mõningase selguse toomiseks valisingi vana hea Williami elust
pajatavast kirjutistetulvast tõlkimiseks
raamatu, mis poleks üleliia akadeemiline, samas aga põhineks pikaajalisel
uurimistööl ning kõneleks nimelt neist
intrigeerivatest seikadest ja sündmustest, mis on inspireerinud kõige enam
teooriaid ja kuuldusi. Inimene on ju loomult uudishimulik ning tahab teada,
„kuidas asjad tegelikult olid/on”.

William Shakespeare’i
tõeline nägu

Shakespeare’i uurimine ise, nagu ilmuvate trükiste arvu järgigi võib oletada,
on jätkuvalt õitsval järjel. Kuigi üldiselt
ollakse veendumusel, et midagi väga
suurt ja põhjapanevat vaevalt enam ilmsiks tuleb – selleks on mitmed põlvkonnad kõiki võimalikke arhiive ja muid
allikaid väga hoolsalt läbi rehitsenud –,
jõuab ometi aeg-ajalt avalikkuse ette
mõni pommuudisena mõjuv leid.
Üks selline oli 2009. aasta kevadel
meediasse paisatud teade, et avastatud
on Shakespeare’ist tema eluajal maalitud portree. Pilt sai tuntuks kui Cobbe’i
portree selle perekonna järgi, kelle valdustest Iirimaalt, Dublini lähedalt
Newbridge House’ist kõnealune maal
päevavalgele tuli. Portree on maalitud
puutahvlile 1610. aasta paiku ja peaks
kujutama 46-aastast Shakespeare’i.

Professor Stanley Wells.

Shakespeare’i väidetav autoportree, tegelikult William Irelandi võltsing.
						
Illustratsioon raamatust
Maali autentsuse eestkõnelejate
seas on ka käesoleva raamatu autor, Birminghami ülikooli emeriitprofessor ja
Shakespeare Birthplace Trusti president Stanley Wells, kes on veendunud,
et Shakespeare’i kogutud teoste esimest foolioväljaannet kaunistav gravüür
Shakespeare’ist on tehtud mõne Cobbe’i
portree järgi valmistatud koopia põhjal.
Pildi avalikustamisele järgnes elav
debatt, kusjuures kahtlejate ridadesse
kuulus ka näiteks Tarnya Cooper, kes
oli üks 2006. aastal Londonis Rahvuslikus Portreegaleriis toimunud näituse
„Searching for Shakespeare” (Shakespeare’i otsinguil) koostajatest – just selle näituse külastamine viiski Alec
Cobbe’i sensatsioonilise avastuseni.
Cooperi arvates on Cobbe’i portree puhul tegemist pigem õukondlase Sir Thomas Overburyga. Stanley Wellsiga ei
nõustu ka Hildegard HammerschmidtHummel, mõne aasta eest ilmunud raa-

matu „The True Face of William Shakespeare” (William Shakespeare’i tõeline nägu) autor, ning Katherine DuncanJones. Mõlema daamiga polemiseerib
Stanley Wells ka selles raamatus, kuigi
mitte Cobbe’i portree teemadel.

Kes kirjutas
Shakespeare'i teosed?

Üks tõusude ja mõõnadega kulgev ja
siiani populaarne teema, millele aegajalt lisandust tuleb, on Shakespeare’i
tööde autorsus. Kas näidendid kirjutas
tegelikult
Christopher
Marlowe?
Francis Bacon? Leedi Mary Sidney?
Mitmetel autorikandidaatidel peatub
oma raamatus ka Stanley Wells, kuid
muidugi on seegi nimekiri oluliselt pikem ja kirevam ning täieneb iga aastaga. Käesoleval aastal ilmus James Shapirolt raamat „Contested Will: Who Wrote
Shakespeare?” (Vaidlustatud Will: kes
kirjutas Shakespeare’i teosed?) järje-

Foto: erakogu

kordse lisandusena selleteemaliste teoste üha pikemaks venivale riiulile.
Lisaks võtab Shakespeare’i autorsuses kahtlejate või selle kohta küsimuste esitajate tegevus vahel ka teistsuguseid pöördeid kui lihtsalt uute kandidaatide väljakäimine. 2007. aasta septembris kirjutas üle 1700 inimese, sealhulgas sadu akadeemilise taustaga isikuid, alla dokumendile pealkirjaga
„Declaration of Reasonable Doubt”
(Põhjendatud kahtluse deklaratsioon).
Dokumendi taga seisab rühmitus nimega Shakespeare Authorship Coalition, mille liikmete hulka kuuluvad ka
tuntud Shakespeare’i-näitlejad Mark
Rylance ja Derek Jacobi.
Nagu nad ise väidavad, on nende
eesmärk julgustada publikut Shakespeare’i teoste ja nende looja isiku kohta
küsimusi esitama ning innustada uusi
sellealaseid uurimusi. Sellegi deklaratsiooni ümber puhkes avalik arutelu,
millesse sekkus ka Stanley Wells – loomulikult Shakespeare’i kaitseks.
Professor Wellsi erialases kompetentsuses pole muidugi põhjust kahelda. Kogu tema elu ongi suuresti
Shakespeare’ile elatud elu: Wells on
praegusajal üks maailma väljapaistvamaid ja autoriteetsemaid Shakespeare’iuurijaid.

Kas on tõsi,
et Shakespeare...?
Stanley Wells
tõlkinud Maris Peters
182 lk
pehme köide

Pikema haigusloo lühike kokkuvõte
Jaan Laas

T

eaduse ajalugu tunneb bolševistlik-sovetlikku teaduskorraldust, kus diktaatori otsene sekkumine põhjustas teadusele tihtipeale
suurt kahju ja veriseid repressioone.
Teaduse ajalugu tunneb ka natsionaalsotsialistlikku teaduskorraldust, kus
diktaatori käsul toimus juudisoost teadlaste ja „juuditeaduste” väljarookimine
ning „aarialiku” teaduse kehtestamine.
Totalitaarriikide teadussüsteemid ja
teaduspoliitika on pikka aega mõjutanud meie teadust ja kõrgharidust.

Viiskümmend aastat natsionaalsotsialistlikku ja bolševistlikku teaduspoliitikat põhjustasid Eesti teaduse ja kõrghariduse arengule puhtkvantitatiivsete
edusammude kõrval suurt vaimset ja
materiaalset kahju. Juba 1940. aastal vallandati hulk kõrge kvalifikatsiooniga
teadlasi, 1941. aastal tapeti või küüditati
mitmed neist. Saksa okupatsiooni ajal
viidi õppejõudude ja teadlaste seas läbi
uus puhastus, piirati ülikoolide tegevust
ja õigusi.
Teise Nõukogude okupatsiooni
algusaastatel vangistati mitmed silmapaistvad eriteadlased, „kodanlike natsionalistide” väljajuurimise ja „lääne ees lö-

mitajate” paljastamise kampaania käigus represseeriti ENSV Teaduste Akadeemia töötajaid, vallandati 125 õppejõudu. Raamatute ja perioodika hävitamine,
totaalne tsensuur, teadustöö ja kõrghariduse sisu ning vormi ideoloogiline moonutamine, bürokratiseerimine, uurimisvaldkondade ebaproportsionaalne paisutamine või piiramine, teadlaste isoleerimine muu maailma teaduselust…
Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi käekäik okupatsioonide tingimustes
vajab tähelepanelikku analüüsi ning
üksikasjalikku läbikaalumist. Mitmete
oluliste institutsioonide tegevuse tagajärjed on meile veel ebaselged, paljude

teadusjuhtide ja ideoloogiavõimu esindajate tegevus pole saanud tasakaalustatud hinnangut. Eesti edukaks arenguks
ja teadmusühiskonna rajamiseks on aga
suurem selgus läbielatud katsumustest
ning varitsevatest ohtudest möödapääsmatu. See raamat on pelgalt
üks samm sellel pikal teel.

Teadus diktatuuri
kütkeis
Jaan Laas
504 lk, kõva köide
raamat ilmub oktoobris

www.koolibri.ee

Koolibri

5 (50) 23. september 2010

Müsteeriume poleks,
kui neid ei vajataks
Kuldar Traks

A

jaloos on paljugi jäänud mõistatuseks. Meie päevini on säilinud
rajatisi, nagu Cheopsi püramiid,
Stonehenge’i megaliidid või Nazca kõrbejoonised, mille puhul on meil raske
arvata, kuidas täpselt on need ehitatud
või mis otstarvet need teenisid.
Meid ümbritsevad esemed, nagu
dešifreerimatute kirjamärkidega Voynichi käsikiri, surilina, millele on jäädvustunud väidetavalt Kristuse enda kujutis või maajade müstiliste omadustega kristallkolbad, mida me ei suuda ratsionaalselt seletada. Piibel kirjeldab
üleloomulikke sündmusi ja artefakte,
nagu Noa laev, mille säilmeid otsitakse
tänaseni, või seaduselaegas, mis lahingus olevat toiminud lausa massihävitusrelvana.
Ajaloost on meieni jõudnud teateid
üleloomulike, okultse võimetega inimestest ning tervetest kadunud tsivilisatsioonidest, millest kuulsaimaks võib
pidada Atlantist. Ühe Aafrika hõimu
erakordselt täpsetes astronoomilistes
teadmistes peegelduvat koguni inimkonna viimane kollektiivne mälestus
kosmosetulnukatest, kes üldse tõid inimestele tsivilisatsiooni. Kõige sellega
seotud legendid ja müüdid annavad toitu lõpututele spekulatsioonidele ja pöörastele vandenõuteooriatele.

Kaader filmist „Paavst Johanna”, kellele raamatus on pühendatud eraldi peatükk.
Neid ja muidki (krüpto)ajaloolisi
müsteeriume käsitleb enigmade ja paranormaalsete nähtuste uurija Alan
Baker mõõduka skepsisega. Raamat ei
piirdu ainult legendide ümberjutustamisega, vaid püüab neile leida ka ratsionaalset, „mittealternatiivset” seletust,
otsides vastust ka küsimustele, millised
tegelikud asjaolud võisid ühele või teisele legendile alust anda.
Lõplikku tõde muidugi paljudel juhtudel ei selgu ning paratamatult peab
piirduma kõigest oletustega. Tuleb
möönda sedagi, et legendid, spekulat-

sioonid ja vandenõuteooriad rahuldavad täiesti mõistetavaid psühholoogilisi
vajadusi, millega seletub ka nende jätkuv populaarsus.

Ajaloo
saladused
Alan Baker
tõlkinud Tarmo Linnas
272 lk, kõva köide
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ilmunud
Veider
teadus

Veidrad
fenomenid

Mark Frary
tõlkinud
Heino Pedusaar
128 lk
pehme köide
Faktitihe kogumik
sisaldab põnevaid
lugusid teadusmaailma toredatest
katsetest ja hämmastavatest avastustest. Teemade ring ulatub elementaarosakestest ja tuuma lõhustamisest Universumi tekke ja taevakehadeni nagu galaktikad, neutrontähed
ja mustad augud, põnevatest keemiakatsetest ajaparadoksideni relatiivsusteoorias. Ühelt poolt leiavad
vastuse nii mõnedki argised küsimused. Miks taevas on sinine ja loojuv
päike punane? Kuidas töötab magnet
ja kus on igaüks argielus kogenud
Doppleri efekti? Teised küsimused
ulatuvad juba teadusliku fantastika
valda, käsitledes maavälise elu otsimist, võimalusi ajas ja ruumis rännata ning võimalusi ja ohte, mida kujutavad endast nanotehnoloogial põhinevad robotid. Teaduse „köögipoole”
pealt saab lugeda võimsatest seadmetest, millega uuritakse aine pisimaid omadusi ja ilmaruumi, kuidas
tähtsad asjad, nagu vaktsineerimine
või mikrolaineahju tööpõhimõte,
avastati juhuslikult, aga ka teadlaste
pettustest ja kummalisematest uurimustest. Lõpuks pakub teadus küllaga ka kerget meelelahutust näiteks
võimalust muuta kokakoolapudel
lihtsate vahenditega purskkaevuks.

Joel Levy
tõlkinud
Heino Pedusaar
128 lk
pehme köide
Raamat avab lühikeste lugude ja anekdootide kaudu veidrat ja imepärast maailma.
Lugeja tutvub ebaharilike nähtustega
mõõtmatus ilmaruumis, nagu nähtamatud galaktikad ja kannibalistlikud tähed
ning muidugi (võimalikud) maavälised
eluvormid, aga ka anomaalsete ilmastikunähtustega Maa peal. Imetlusväärseid liike ja kummalisi kohastumusi võib
leida loomariigist – näiteks krabi, kes
kaitseb end kõrvetavatest meriroosidest
„poksikinnastega”, opossum, kes ohu
korral mängib äärmiselt tõetruult surnut
ning kaheksajalaliik, mis avastati alles
üsna hiljuti, kuna ta suudab nii täpselt
võtta teiste loomade kuju.
Hämmastav on ka inimese enda keha,
meelte ja teadvuse funktsioonid, hoopis
eriskummalisi või koguni pentsikuid
kombeid, rituaale ja saavutusi esineb
inimtsivilisatsioonides ja kultuurides.
Omaette peatükk on pühendatud paranormaalsetele nähtustele, kus tutvustatakse krüptozooloogilisi olendeid, nagu
lumeinimene, üleloomulike võimetega
inimesi, viise vampiiride peletamiseks,
nõidade tuvastamiseks või inimese
zombiks muutmiseks. Eks on ju veider
nähtus ka inimese võime igasuguseid
asju uskuda ja ette kujutada ning paljutki
veidrat ei pruugi teadus siiani osata
seletada.

www.eksa.ee

EKSA
ilmunud
Vägikaikavedu
Endel Priidel
1008 lk
kõva köide
„Vägikaikavedu” on
dokumentaarium
Nõukogude Eesti
poole sajandi pikkusest pingelisest ajast 1940–1990. Iseseisva Eesti riigi okupeerinud ja inkorporeerinud Nõukogude Liit oli totalitaarne
suurriik. 1917. aasta veebruaris kukutati
Venemaal keiser ja monarhistlikust
maast sai vabariik, kuid relva jõul võimule pääsenud enamlased kehtestasid oktoobris proletariaadi diktatuuri.
Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei
(NLKP) oli NSV Liidu „juhtiv ja suunav
jõud”, kõikvõimas ainupartei. Selle
organi poliitilisi ideid aitas kaitsta ja
teoks teha julgeolekuorgan (KGB) ning
salajas hoida tsensuuriorgan (Glavlit).
Kontollimatu nõukogude süsteem
tegutses karistamatult. Jumalasalgajad
sulgesid ja rüvetasid kirikuid, troikad

Oxfordi-Dudeni
inglise-eesti
piltsõnaraamat
856 lk, kõva köide
Oxfordi-Dudeni ingliseeesti piltsõnaraamat
valmis kirjastuse Valgus, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu, Eesti Keele Sihtasutuse ja Eesti Keele Instituudi koostööna.
Oxfordi-Dudeni piltsõnaraamatud on
maailmas tuntud ja hinnatud teatmeteo-

otsustasid ilma kohtuta inimeste
saatuse üle, 17. juulil 1918 tapsid
bolševikud Vene keisri Nikolai II ja
tema pere-konna.
Nagu Nõukogude Liidus, nii ehitati
ka Eesti NSV-s kommunismi ja sammuti helge tuleviku poole. Pärast Eesti
iseseisvuse taastamist, kui keelustatud kirjasõna ja arhiivid avanesid, on
selgunud, mis toimus tegelikult. „Vägikaikavedu” pakub omapoolset lisa
ja seda ennekõike kirjastustegevuse
alalt, mida jälgisid hoolega Glavlit,
EKP Keskkomitee ja Kirjastuskomitee.
Valguskoopiatena esitatud faksiimiletekste on raamatus 576 lehekülge, päevikulised kirjapanekud pärinevad aastaist 1975–1985. Tekstid
räägivad ise enda eest ning koopiaid
lugedes avaneb pilt toimunust ja ajastust. Materjale on kirjeldatud, analüüsitud ja kommenteeritud. Isiku-, kohaja trükiseregistrile lisaks on raamatu
lõpuosas märksõnaline aineregister –
kokkuvõte rahva vägikaikaveost.

sed. Käesolevas sõnaraamatus on
üksikasjalike jooniste kõrval üle
28 000 märksõna, alustades inimest
ümbritsevatest igapäevaesemetest ja
-nähtustest kuni väga ulatusliku erialaterminite esituseni. Illustreerivad
joonised koos täpsete ingliskeelsete
nimetuste ja eesti tõlkevastetega ning
põhjalikud tähestikregistrid mõlemas
keeles võimaldavad raamatu kasutamist nii inglise-eesti kui ka eestiinglise sõnaraamatuna.

Uus ja põhjalik sõnaraamat
U
us ja põhjalik sõnaraamat, mille
koostamisel on Tartu Ülikooli
hungaroloogid lähtunud tänapäevastest vajadustest ning ungari ja
eesti keele arengust. Raamat hõlmab
ungari keele põhisõnavara, antud on ka
palju väljendeid, pärisnimesid, lühendeid ja slängi. Lisaks sisaldab sõnaraamat teavet ungari sõnade kasutuse ja
grammatika kohta.
„Ungari-eesti sõnaraamat” on mõeldud kõigile ungari keele kasutajatele.
Märksõnade hulgas on nii üldkeelesõnu kui ka erialatermineid paljudest
valdkondadest. Sõnaraamatu abil saab
lisaks igapäevastele tekstidele lugeda
ka keerukamaid erialaseid tekste.

Abiks eri aegade
sõnavara mõistmisel

Sõnaraamat on koostatud nii Eesti kui
ka Ungari ühiskonnakorra muutumise
kiireil aastail, seepärast sisaldab see
rohkelt mitmeid olulisi eluvaldkondi
puudutavat sõnavara (nt Euroopa Liidu
sõnavara, turumajandus, informaatika,
muutunud õigusterminoloogia jmt).
On teada, et kakskeelsetest passiivsetest sõnaraamatutest otsitakse eeskätt sõnade tähendust nii üksiksõnana
(kõige sagedamini) kui ka mingis erilises väljendis. Otsitavatest sõnadest on
otsimissageduselt teisel kohal lähtekeele spetsiifilised, s.o vastavale keelealale ja kultuuriruumile eriomased sõnad. Neid on tulnud mõnikord esitada
noolsulgude <...> vahel, kui eesti keeles
puudub vastav mõiste või sõna.
Sõnaraamat püüab abiks olla eri

aegade ungarikeelsete tekstide mõistmisel, sisaldades nii vananenud (eriti
sotsialismiperioodi) sõnu kui ka mõningaid murdesõnu ja etnograafilisi mõisteid ning hungaricume. Näiteks: ávós
AJ <Ungari julgeolekutöötaja 19481956>; ballagás [~t, ~a, ~ok] 1 lonkimine, kõndimine 2 <koolilõpetajate pidulik ringkäik koolis>; ház˙mester 1 majahoidja, majavanem, kojamees 2 KÕNEK <3 dl veinist ja 2 dl mineraalveest
koosnev jook>.

Rohkesti uudset sõnavara

Sõnaraamatus on loobutud valehäbist
obstsöönse sõnavara ees, need tihti igapäevased kõnekeelsed sõnad ja väljendid kannatavad trükimusta koos eesti
ekvivalentidega. Sõnaraamatu koostajad on lisanud vaid oma stiilinägemuse.
Näiteks: basz/ik [~tam, ~ott, basszon]
PEJOR 1 keppima; ~ik fűvel-fával suvalist naist panema, suvalise mehega magama 2 (vandumisel) bassza meg! //
~d meg! // ~ódj meg! raisk!; ilyet még
nem ~tam! sellist pole ma veel saanud/
näinud!; bassza a szart! // bassza a
szellőt! // bassza a csőrét! keri põrgu!
mine pikalt!; rá se ~ik vmire // ~ik rá ta
ei tee sellest väljagi.
Väga vajalikuks on peetud esitada
rohkesti uusi sõnu ja mõisteid, mis on
kasutusele tulnud alates ühiskonnakorra muutustest nii Eestis kui ka Ungaris,
aga ka seoses üleilmastumisega. Näiteks: esély˙egyenlőség võrdõiguslikkus, võrdsusprintsiip; kár˙pótlási kompensatsiooni-; ~ jegy < õigusvastaselt
võõrandatud vara kompenseerimise

väärtpaber Ungaris 1991. aasta seaduse järgi>; kukac [~ot, ~a, ~ok] 1 ussike
2 INFO kommertsmärk, ät-märk ◊
gyáva ~ vilets argpüks.
Infotehnoloogia areng on kaasa toonud oma mõistestiku, näiteks: alap˙lap
1 MAT hüpotenuus, alus 2 INFO emaplaat; állomány˙név INFO faili nimi;
egér˙pad INFO hiirepadi; eszköz˙tár
INFO tööriistariba.
Eesti sõnaraamatutraditsioonist erinevalt on esitatud sõnaartikleina ka
kohanimesid ja isikunimesid. Kohanimedest on esitatud sellised, mille kirjapilt erineb oluliselt eesti omast, ja loomulikult ka Ungari kultuuriruumis kasutatavad lähialade ungarikeelsed kohanimed. Näiteks: András [~t, ~a, ~ok]
MEHENIMI Andres; Bandi [~t, ~ja, ~k]
HÜÜDNIMI  András; Bécs∙új∙hely
[~et, ~en] GEOGR Wiener-Neustadt;
Karcsi [~t, ~ja, ~k] HÜÜDNIMI 
Károly; Károly [~t, ~a, ~ok] MEHENIMI Karl; Nagy ~ Karl Suur; Kolozsvár
[~t, ~ott/~on] GEOGR Cluj-Napoca
<linn Transilvaanias Rumeenias>.
„Ungari–eesti sõnaraamat” on sündinud Tartu hungaroloogide talgutööna, töö sõnaraamatu kallal kestis ligi kümme aastat.

Ungari-eesti
sõnaraamat
peatoimetajad Tõnu
Seilenthal, Anu Nurk
864 lk, kõva köide

8

www.varrak.ee
www.elmatar.ee

Varrak
Elmatar

ilmunud
Kuidas
lahku minna
Tõnn Sarv
autori illustratsioonid
95 lk
taskuraamat
Miks on nii palju raamatuid suhete loomisest,
nende hoidmisest ja parandamisest?
Ikka sellest, kuidas paremini ja edukamalt muljet avaldada, võrgutada, ahvatleda, seksida… Aga selle kohta, kuidas
suhet lõpetada, väga vähe või peaaegu
üldse mitte? Jah, kirjandust lahutuste
põhjuste ja statistika kohta, juriidilist
nõustamist, soovitusi ja nõuandeid lahku
minemise vältimiseks või selle tagajärgedest ülesaamiseks on piisavalt.
Aga sündmusest endast, lahkuminekust,
ei räägi eriti keegi. Me räägime mehe ja
naise suhete lõpetamisest, olgu need siis
lühi- või pikaajalised, sõltumata sellest,
kas ollakse ametlikult abielus või mitte…

Tapa kohe,
maksa hiljem
Öölane nr. 120
Rex Stout
302 lk
taskuraamat
Archie Goodwin ei ole
pesumaja juhataja. Veelgi enam, ta ei ole üldse mingi juhataja.
Kui sa töötad hedonistist detektiivi Nero
Wolfi alluvuses ning saad posti teel verise lipsu, siis ei tohi sa isegi kiljuda ega
kurta talle oma rasket elu. Ei, sa topid
sellesinase lipsu taskusse ning asud
saatjat kindlaks tegema, sest Wolfil on
prioriteedid paigas. Esiteks hõrk söömaaeg, teiseks orhideed, siis tükk tühja

maad ja vahetult enne naisi on prioriteediks töö tegemine. „Tapa kohe,
maksa hiljem” sisaldab kolm lühijuttu
Nero Wolfi juurdlustest. Kõik kolm
puudutavad Wolfe’i ja tema majakondseid tavalisest lähemalt. Üle
kõige rahulikku ja korrapärast elu
armastav Wolfe peab igal kord end
kokku võtma, et taas pääseksid
kehtima õiglus ja talle meelepärane
elurütm.

Hüljatud
nukukeses
juhtum
Öölane nr.121
Erle Stanley
Gardner
224 lk
taskuraamat
Valel ei ole alati lühikesed jalad.
See nukuke, kes oma murega
advokaat Perry Masoni vastuvõtule
saabub, on pikakoivaline. Pärast
paari lauset on täiesti selge, et vale
avastamine on oluliselt lihtsam kui
õige väljaselgitamine. Ja kui ringkonnaprokurör Hamilton Burger juba ise
kohtuistungist osa võtab, siis ei
piisa nukukesel silmavolksutusest,
et oma süütust kinnitada.
„Hüljatud nukukese juhtumis”
satub Perry Mason koos oma abiliste
Della Streeti ja Paul Drake’iga peadpööritavate sündmuste keerisesse.
Nagu ikka, on tegemist mõrvajuhtumiga, aga sedapuhku kipuvad ohvrid
ja mõrtsukad, mõrvarelvad ja tunnistajad kogu aeg segi minema.
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Söödavad ja tervisele
kasulikud taimed
M
all Värva on kogunud kaante
vahele 207 looduslikult ja 105
aias kasvavat taime. Valiku
aluseks on see, et lisaks praegu kasutusel olevatele traditsioonilistele ravimtaimedele saaksid nimetatud ka need,
mida tarvitasid kaugetel aegadel meie
esivanemad. Välja on jäetud mõned ülimürgised taimed. Siiski on ära toodud
ka mõned mürgised taimed (harilik
maikelluke, kanakoole, harilik rass jt),
et kunagistest nii tarvilikest ravimtaimedest mitte vaikides mööda minna.
Aias kasvatatavate ravimtaimede
seas tutvustatakse ka mujalt maailmast
pärinevaid kasulikke taimi, kes on meie
kliimaga kohanenud ja tunnevad end
siin päris koduselt. Iga ravimtaime juures on ära märgitud ka tema mõju tervise parandamisel. Söödavaid ja kasulikke
taimi on väga palju – tuleb üksnes silmas pidada, et sa ikka taime kindlasti
tunneksid ja teaksid, et ta mürgine pole.
Looduses kasvavad taimed on paigutatud raamatusse n-ö kronoloogilises järjekorras, arvestades nende kogumiseks
sobivat aega. Taskuformaadis raamatu
aastaring algab talvega ja lõpeb hilissügisega. Looduse edenemisest annab märku
vastav värviriba lehekülje ülaosas.
Aias kasvavad taimed on paigutatud
sarnasuse ja sobivuse järgi. Nii näiteks
on samal leheküljel harilik meliss ja harilik naistenõges – nii saab neid kahte
sageli omavahel segiaetavat taime kohe

Lehekülg raamatust.
foto järgi võrrelda, et selgeks teha, mis
on mis.
Omaette väärtus on kvaliteetsed
värvifotod, mille autor on samuti Mall
Värva. Nii saab igaüks, kel aega ja tahtmist, selle raamatu abil kasulikult ja huvitavalt sisustada kogu aastaringi – pista raamatu taskusse ja minna loodusesse uurima, mis kus kasvab. Käesolev
raamat aitabki ravimtaimi loodusest
üles leida. Kuna enamikul huvilistel
puuduvad botaanilised eriteadmised,
on ilmselt üsna raske taimemäärajaga

ümber käia. Seega on värvifotod taimedest kindlasti head abilised.

Meie ravimtaimed.
Teejuht 312
Eestis kasvava
ravimtaime juurde
Mall Värva
328 lk, taskuraamat
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V

õimalik, et raamatu teema –
Eesti ja Nõukogude Liidu vahelise sõjalise konflikti võimalus
1939. aasta sügisel ja selle võimalikud
tagajärjed tekitab lugejas arusaamatust
ja küsimusi, sest sel aastal Eestis mingit sõda ei toimunud. Selle asemel oli
„hääletu alistumine”.
Eesti Vabariigi saatust 1939.–1940.
aastal on käsitletud sadades raamatutes, teadustöödes ja artiklites. Võiks küsida – mida veel on sellele lisada?
Mõne aasta eest lõi ajaloolane Magnus Ilmjärv terava skalpelli hella probleemi ja paljastas mõningaid sündmuste tagamaid, põhjustades suure poleemika. Veidi hiljem asus värskes haavas
arrogantselt nuga keerutama Soome
ajaloolane Martti Turtola. See raamat
ei ole vastulöök, vaid katse vaadelda
võimalikku alternatiivi „hääletule alistumisele” Sügissõja näol.
Kuidas oleks võinud Sügissõda
Eesti ja Nõukogude Liidu vahel puhkeda, kulgeda ja lõppeda ning millised
oleksid võinud olla selle tagajärjed –
inimkaotused, purustused, sõjavangide
saatus jms – Eesti Vabariigi jaoks, sellest käesolev raamat jutustabki. Vaadel-

Purustatud Tartu kesklinn. 									
dakse erinevaid võimalikke variante,
tuuakse ära võrdlusi teiste Euroopa riikidega, kes langesid agressorite rünnaku ohvriks ja seejärel okupeeriti.
Minu soov oli Eestile anda teine
võimalus, alternatiivne ajalooversioon.
Kas see oleks olnud parem või halvem?
Kas see oleks vähendanud meie sõjaohvreid või hoopis suurendanud neid?
Tahan kindlasti mainida, et see versioon, mille ma valisin ja mis viis IdaEuroopa nukuriigi taolise Eesti Rahvademokraatliku Vabariigi loomiseni, ei
ole üldsegi mitte kõige tõenäolisem,
aga ka mitte täiesti ilmvõimatu. See oli
kõige huvitavam ja peibutavam.
See raamat on mitmetahuline. Sõna

saavad mõlemad osapooled, nii alistumise pooldajad kui ka vastased. Erinevaid signaale annavad osade ja peatükkide nimetused, valitud motod, sõnavara, fotode ja nende allkirjade valik.
Olen kaugel sellest, et võrrelda raamatut Lennart Mere kuulsa „Hõbevalgega”, mis on segu teadusest, tuulest ja
muinasluulest. Selle raamatu näol on
tegemist seguga ajaloost, arutlustest ja
rikkalikust fantaasiast. Kuigi raamat on
varustatud allikaviidetega, ei ole tegemist teadusega, pigem huvitava lugemiselamuse pakkumisega kõigile, keda
huvitab Eesti ajalugu ja selle siiani selgeksvaidlemata probleemid.
Kui selle raamatu läbilugemine te-

Foto Tartu Linnamuuseum

kitab diskussioone ja vaidlusi, kui terminid „Sügissõda” ja „libahuntriik” levivad meie kõnepruuki samamoodi nagu
„hääletu alistumine” ja „viivitusvõitlus”,
loen oma ülesande täidetuks.

1939: kui me
valinuks sõja
Hanno Ojalo
222 lk
kõva köide

Armand Trei
319 lk, kõva köide
Armand Trei (Eesti
Vabadusvõitlejate
Tallinna Ühendus) aastatepikkune
uurimistöö Eesti Vabadussõjas Eesti
rahvaväe koosseisus Punaarmee vastu võidelnud baltisaksa vabatahtlike
üksuse ajaloost on jõudnud oma
loomuliku finišini raamatu näol. Tegemist on suuremas osas tõlkega 1928.
aastal ilmunud Wilhelm von Wrangelli
raamatust „Geschichte des Baltenregiments”, mida on omakorda täiendatud teiste seni ilmunud põhiliselt
Vabadussõda käsitlevas kirjanduses
ilmunud materjalidega ning arhiividest saadud täiendandmetega.
Raamatu väärtus seisneb eelkõige
tema absoluutses uudsuses – seni
pole eesti keeles ilmunud ühtegi
pikemat teksti Balti pataljoni kohta.
Ka enne sõda ilmunud väljaandes
„Eesti Vabadussõda 1918–1920”
on seda mainitud vaid paaril korral.
Balti pataljonis võitlesid nii aadlikud kui ka lihtkodanikud, endised
sõdurid ja ohvitserid, kellele tollane
pea- ja sõjaminister Konstantin Päts
oli andnud loa formeerida maakaitsevägi, mis alluks Eesti vägede ülemjuhatusele ning aitaks Eesti rahvaväge
võitluses pealetungivate punaste vastu. Sellega said Saksa armeest maha
jäänud ning kohalikud sakslased õiguse kaitsta Eesti Vabariiki. Lisaks
võttis Eesti Ajutine Valitsus enda kanda ka sakslaste kaitseväeosade organiseerimise ja ülalpidamise kulud.

