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Telekas näeme,  
telekas loeme!
Kõik me loeme, mõni rohkem, mõni 
vähem. Üks inimene saab elamuse 
ilukirjandusest, teine eneseabiraa-
matutest, kolmas eelistab kergemat 
lektüüri ja piirdub näiteks ostutšekki-
dega. Iga teksti taga, mis on kirjuta-
tud, seisab kirjutaja ning ei sünni 
teatrilavastus või filmgi ilma käsi- 
kirjata.

Kirjandus on seega üpris lai mõiste 
ning  moodusedki sellest maailmast 
osa saamiseks on palju. Raamatuid 
saab lugeda traditsiooniliselt lehti 
keerates või õblukese tahvelarvuti  
ekraanil navigeerides, rääkimata  
sellest, et meie esimene kokkupuude 
kirjandusega toimub ette loetud  
lugudele kaasa elades.

Eesti Televisioonis sel sügisel tööd 
alustav „Kirjandusministeerium”  
juhib vaataja läbi kirjanduse  kõigi  
ilmumisvormide. Räägime kirjanike-
ga, anname teada teatamist vääri-
vast, tutvustame uudisteoseid ning 
laseme kõlada uuel luulel. Võtame  
ette käike inimeste juurde, kes kirjan-
dusilmas asendamatud, kuid vahel 
kahetsusväärsel moel tausta jäävad, 
olgu nendeks siis illustraatorid,  
toimetajad, tõlkijad või, mine sa tea, 
pesuehtsad raamatukoid.

Igas saates saab üks või kaks vast-
set teost rohkem aega ja tähelepanu 
ning saatejuhi Mart Juure juhtimisel 
lahti võetud ja siis jälle kokku pan-
dud. N-ö „rääkivatele peadele” –  
keda, muide, ei maksa peljata, sest 
neil on, mida öelda ja nad teevad  
seda hästi – pakuvad vaheldust  
lühemad värvikad saatelõigud.

Muidugi ei jõua kord kuus 30 minu-
tiga kajastada kõike, mis eesti kirjan-
duse märksõna alla võiks mahtuda, 
kuid kindlasti saame loetud aja jook-
sul mõnelegi vahvale raamatule või 
sündmusele tähelepanu juhtida ja  
televaatajale elusaid kirjanikke  
näidata.

Kirjandussaate tulekut on kaua  
oodatud ja nüüd on see saanud  
„Kirjandusministeeriumi” vormi ja  
ekraanile jõudnud. Usume, et eesti 
kirjandus leiab endale tänu saatele 
palju uusi sõpru ja väärikad teosed 
saavad väärikalt kajastatud. Lõpp-
kokkuvõttes avab „Kirjandusminis-
teerium” siiski kaaned, lugema peate  
ise hakkama. Ja kui olete läbi  
lugenud, külastage meie Facebooki 
lehekülge www.facebook.com/ 
kirjandusministeerium ja kirjutage, 
kuidas meeldis.

Toimetus

ga ning ilma hiigelinvesteeringuteta 
infrastruktuuri. „Avita e-tunni kasuta-
miseks on vajalikud arvuti ja projektor, 
tunni läbiviimiseks aga olemas põhjalik 
tunnikonspekt ning näitmaterjal õpilas-
tele, mh eestikeelsed õppevideod, ani-
matsioonid, lisamaterjal erinevale tase-
mele, viited integratsioonile (nii ainete-
vaheline kui ka ainesisene), taustinfor-
matsioon jms,” ütles Hallik. 

Digimaterjalide suurim võlu ongi la-
henduste ja võimaluste paljusus – alg-
klasside materjali puhul saab rohkem 
tähelepanu pöörata mängulisusele, 
käelisele tegevusele, heliefektidele ja 
animatsioonidele. Põhikooli materjali 
puhul peab aga arvestama, et see oleks 
akadeemilisem, sisaldades siiski ka  
atraktiivseid lisaülesandeid, enesekont-
rollivõimalusega teste ning heli ja  
videofaile koos tööülesannetega. 

Kirjastused tunnistavad, et vaatamata 
sellele, et võimaluste ja lahenduste pal-
jusus on küll väga põnev, toob see enda-
ga paberõpiku koostamisega võrreldu-
na kaasa lisatööd nii disaini kui ka õige-
te lisamaterjalide leidmise ja nende ka-
sutusõiguste osas. Ometigi ei ole see 
takistuseks uute lahenduste väljatööta-
miseks. Eesmärk ja veendumus on, et 
õppekirjandus on peamine abimees 
teekonnal vajalike teadmiste juurde ja 
kui see on õpilastele sisukas ja põnev, 
siis ei ole karta, et õpihuvi 
kaoks.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012

Kaidi Urmet

Selle aasta kooliaasta alguse kohta 
võib tõesti väita, et kõik, kõik on 
uus septembrikuus..., sest ilma-

valgust nägid esimesed Eestis koosta-
tud digiõpikud: kirjastuses Koolibri 
koostatud 1. klassi loodusõpetuse digi-
õpik ja 4. klassi eesti keele digiõpik 
ning kirjastuses Avita koostatud 7. klas-
si geograafia digiõpik ja lisaks veel õpe-
tajatele koostatud e-tunni materjalid. 

Kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kad-
ri Haljamaa ütles, et nende otsus õppe-
kirjanduse huvides infotehnoloogia või-
maluste maksimaalseks ärakasutami-
seks tekkis niipea, kui see oli arenenud 
teatud tasemeni. Seda enam, et kahe-
kümne ühe tegutsemisaasta vältel, mil 
kõikide õppematerjalide koostajatega 
(autor, toimetaja, kujundaja, küljendaja, 
illustraator, retsensendid) on üheskoos 
kasvatud ja õpitud ning välja antud tu-
handeid õppematerjale, on saavutatud 
õppekirjanduse alal hindamatu koge-
mus. 

„Meie jaoks ei ole kunagi olnud sel-
les vallas küsimust kas, vaid kuidas. 
Alustasime eelmisel aastal õpetajatele 
suunatud PowerPointi formaadis esit-
lustega, mille abil saab klassi ees oleva-
le ekraanile kuvada õpiku paarilehe-
külgi ning töövihiku harjutusi koos vas-
tustega. Oli loogiline, et kasutame ka 

Ellen Kaarma oli 1950.-60. aastate  
Vanemuise teatri üks silmapaistva-
maid naisnäitlejaid, kellele oli usalda-
tud paljude lavastuste kesksed rollid. 
Sellest traagiliselt lõppenud, kuid 
ometi täie põlemisega elatud elust  
on kirjutanud raamatu Ellen Kaarma  
lapselaps Hedvig Hanson. Kaante  
vahele on saanud seni jutustamata  
lugu teenimatult unustusse langenud 
andekast näitlejannast ning tundli-
kust, haprast ja armsast naisest. 
Vt lk 5
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uudisedkolumn

e-õpiku alusena oma põhjalikult läbitöö-
tatud õppekirjandust ning lisame selle-
le uut materjali ja atraktiivseid lahendu-
si,” ütles Haljamaa. 

„Leiame, et digiõpik on üks paljudest 
lisavõimalustest õppetöö mitmekesista-
miseks ning otsustav sõna õppetöö kor-
raldamise üle jääb ikkagi õpetajale. 
Meie oleme pakkunud välja uudse lähe-
nemise õpikule ja oleme rõõmsad, kui 
see tekitab õpilastes vaimustust ja ära-
tab uuesti ellu õpihuvi, kui see peaks 
olema vahepeal juhuslikult kaduma läi-
nud,” lisas Haljamaa. Esimese müügi-
nädala jooksul saavutatud allalaadimis-
te arv, mida oli üle saja, oli kirjastusele 
ootuspärane ja rõõmustav. 

Kui digiõpiku rakendamise teeb täna 
veel keeruliseks tehnilise vahendi ole-
masolu, siis kirjastus Avita on oma 
uuenduslike õppematerjalide koosta-
misel põhirõhu suunanud õpetajale 
mõeldud e-tunnile. Kui valminud digi-
õpik on täna katsetamisel kahes koolis, 
siis e-tundi katsetatakse viiekümnes 
koolis. „Õpetaja roll hariduse andmisel 
on keskne, seepärast on oluline nüüdis-
aegne materjal just õpetajale anda, et ta 
seda vajalikus koguses ja õiges võtmes 
õpilasteni viiks,” ütles Avita kirjastuse 
toimetaja Maarja Hallik. 

Sellest lähenemisest lähtuvalt on Avi-
ta kirjastus otsustanud luua tarkvara, 
mida on võimalik kohe koolis kasutada, 
mis oleks võimalikult suure kasuteguri-

Unustatud anne 

Palju õnne,  
Tõnu Õnnepalu!
13. septembril tähistas oma esimest 
suuremat juubelit Tõnu Õnnepalu. 
Vahetult enne seda ilmus kirjastuselt 
Varrak Õnnepalu uus, järjekorras 
kuues romaan „Mandala”. 
„Mandala“ on lugu kirjanikust, kassi-
dest ja õnne valemist. Romaani kirju-
tamiseks on Õnnepalu ammutanud  
inspiratsiooni oma viimaste aastate 
kahest elukohast, Esna mõisa lähe-
dasest majast Järvamaal ja Leigri 
metsatalust Hiiumaal. Kuid neid  
kogemusi on edasi antud läbi teatud 
nihke, põimituna fantaasiaga,  
nii et kõik on romaanis ühekorraga 
nii tegelik kui ka väljamõeldud, nii 
siiralt avameelne kui ka hästi varja-
tud. Õnnepalu ise on tunnistanud: 
„Tegelikult kirjandus ongi see,  
kus peaaegu kõik jääb rääkimata, 
aga miski oluline siiski ehk saab  
räägitud. Seda pole ega saa olla  
iial palju, aga see peab olema,  
see miski üks asi."

Ilmus laulev  
raamat
Septembri keskel jõudis kirjastuselt 
Tänapäev müügile raamat „Linnu-
laul”, mis esitab 150 linnuliigi laule, 
kutse-, side- ja hoiatushüüdusid. See 
Skandinaavia juhtivate ornitoloogide 
ja loodusfotograafide koostööna 
sündinud teos on tehnilisest küljest 
täiesti uut moodi raamat, sest köite 
külge on ehitatud helisüsteem, mis 
nupulevajutusega mängib erinevaid 
helindeid – ei ole vaja CD-mängijat 
ega arvutit. Raamatu 150 linnuliigist 
elavad Eestis 149. Tegu on ühe vii-
maste aastate suurima Skandinaavia 
bestselleriga.

400 lk Londoni 
olümpiamängudest
Oktoobri alguses ilmub Ajakirjade 
Kirjastuse, EOK ja Postimehe koos-
töös raamat Londoni olümpiamängu-
dest. Eesti tunnustatud spordiajakir-
janikud tuletavad 400 leheküljel  
lugejatele meelde suurvõistluse  
eredamad persoonid, sündmused  
ja emotsioonid. Võimalus Eesti  
medalivõitjatega kohtuda ning  
neilt autogrammi küsida avaneb  
8. oktoobril kell 15 Solarise  
Apollos toimuval raamatuesitlusel.

10. septembril toimus Tallinna Reaalkoolis esimese digiõpiku „Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile” esitlus.  Foto Vitaly Supenja

Digiõpikud pakuvad 
uudseid lahendusi

„Kirjandusministeerium” on  
Eesti Televisiooni eetris iga kuu  
viimasel teisipäeval kell 21.40,  
saatejuht Mart Juur.
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feminist. Täiega. Vaatamata tõrjutusele 
on ta edukas kurjategijate püüdmisel ja 
rahvusvaheliste afääride paljastamisel.

„Põhjusi, miks ma krimiromaane kir-
jutan, on mitmeid,” selgitas Marklund 
kord usutluses. „Esiteks avaneb inime-
ne kõige ehedamalt siis, kui küsimus  
on elus või surmas. Vaid kriisiolukor-
ras saame sisemises kaoses korda luua. 
Teiseks saab krimkades käsitleda ühis-
konna probleeme ning loomulikult ta-
han minagi maailma parandada. Kol-
mandaks ihkan kergitada naiste enese-
teadvust – miks on vaja alluda meeste-
le? Ning neljandaks soovin koputada 
poliitikute südametunnistusele: kas te 
pole ehk unustanud, et vastutate nii 
rahva kui ka iseenda eest?”

Puhastada  
ühiskond rämpsust
Pärast Wallanderi üleilmselt menu asu-
sid kirjastused himuga otsima võrd-
väärset. Ning kui on turgu, on ka pak-
kujaid. Ning ega turg ei tee vahet, kas 
Rootsi või Norra. Üks põhjamaa kõik.

Ülaltoodud põhjusil sündis Jo Nesbø 
sulest Wallanderi kloon – Oslos tegut-
sev inspektor Harry Hole. Ning kloon 
kui just ei varjuta algmaterjali, siis sa-
mal astmel seisab kindlasti.

Hole kopsud on suitsust pigised ja 
maks hakkab alkoholist kärbuma, kui-
gi mees üritab end kuidagiviisi ohjelda-
da. Ta ei saa läbi paljude töökaaslaste ja 
ülemustega, sest mängib oma mängu, 
mis teinekord on seaduslikkusest üsna 
kaugel.

Ent Holel on täita missioon – puhas-
tada ühiskond rämpsust ning ta pühen-
dub tööle enese eraelu ja tervise arvelt.

Võta või jäta – nii Hole, Wallander kui 
Bengtzon on tüübid, keda me kodusele 
peole ehk ei kutsuks, kuid kellega lä-
heks luurele. Tüübid, keda austame. 
Kasvõi sisimas. Nad on omad. Ja kas 
just see omamaisus polegi põhjamaa 
krimka peamine ilu?

Varrak2 5 (66)  27. september 2012

Jaan Martinson 
Õhtuleht

 

„Kolm kümnendit tagasi oli meil 
vaid Björn Borg. Kuid ta oli 
üliedukas ja tõukas kogu 

Rootsi tenniseusku. Järgnesid Stefan 
Edberg, Mats Wilander jt. Nii juhtus ka 
meie krimikirjandusega,” selgitas Hen-
ning Mankell, esimene suurtest põhja-
maistest krimiromaanide autoreist,  
ilmakuulsa uurija Kurt Wallanderi looja. 
Tegelikult ei olnud Stieg Larssoni Mil-
lenniumi-triloogia ehk lohetätoveerin-
guga tüdruku jõuline esiletõus muud, 
kui enam kui kümnend tagasi toimunud 
maavärina tugev järeltõuge. Seks ajaks 
oli põhjamaine krimikirjandus planeedi 
juba vallutanud.

Kirjanduslikud mõrvad
Ainuüksi Wallanderi raamatute põhjal 
võib jääda mulje, et Rootsi ja teised põh-
jamaad on ühed vägivaldseimad piir-
konnad maailmas. Kui võtta mõrvad 
per capita, edestab 17  000 asukaga  
Ystad kuritegevuselt pika puuga Johan-
nesburgi ja Mogadishut.

Ent kõik need mõrvad on kirjandusli-
kud – tegelikult tapetakse nii Rootsis, 
Norras, Soomes kui Islandil tunduvalt 
vähem inimesi kui sealmail ilmuvates 
krimkades. Maailma rahu indeksi järgi 
kuuluvad kõik põhjamaad 20 esimese 
hulka, kus inimesed surevad enamasti 
loomulikku surma. Millest siis säärane 
vägivald kirjasõnas?

Ilmselt otsivad niigi rahumeelsed 
põhjamaalased veelgi turvatunnet. Nad 
lahkavad läbi krimiromaanide sotsiaal-
seid probleeme, üritades leida lahendu-
si vaesusele, narkomaaniale ja poliitili-
sele korruptsioonile.

Nukker vaade maailmale 
Aga ikkagi, miks on Põhjamaade krim-
kad surunud aastaid esikoha nimel ja-

Päästja
Jo Nesbø
tõlkinud Maarja Siiner 
448 lk
pehme köide

Nobeli testament
Liza Marklund
tõlkinud  
Kadi-Riin Haasma
357 lk, pehme köide

Tulemüür
Henning Mankell
tõlkinud Kadri Papp
464 lk
pehme köide

Kõik sai alguse 
Wallanderist

ilmunud ilmunud

gelenud briti ja USA konkurendid pi-
kalt tahaplaanile? Seda fenomeni on 
viimastel aastatel uuritud põhjalikult 
ning ikka on aluseks võetud Henning 
Mankell ja tema Wallander. 

Mankelli loodut on kirjeldatud kui  
järeleandmatult nukrat vaadet maailma-
le. Ent samas maailmale, kus me reaal-
selt elame, ükskõik kus paikkonnas, kui 
me julgeme silmad avada. Kusjuures 
probleeme ei lahendata ameerikalikult, 
püstolipaukude saatel, vaid aeglaselt, 
samm-sammult lahenduseni jõudes ehk 
Wallanderi põhjamaisel kombel.

Ja me ise oleks ehk samasugused kui 
Wallander, kui ei pelgaks oma kesta jää-
da. Või oleme ka tegelikult? Tülpinud 
kogu sellest maailmast ning ainus, mis 
meid veel jalul hoiab on töö… 

Kas meil, nagu Wallanderil, on samu-
ti keeruline leppida uue elukorralduse-
ga, kus narkootikumid on sama tavali-
sed kui köharohi, pisikuritegevuse pea-
le kehitatakse vaid õlgu, kaagid üle 
maailma tulevad heaoluriigist oma osa 
saama, kõrgklassi pätid pääsevad karis-
tuseta ning poliitiline korruptsioon lok-
kab?

Wallander astub tänapäevasele eba-
turvaühiskonnale vastu. Halastamatult. 
Endakehtestatud reeglite järgi. Ja meie 
osaks – püsides ise oma kookonis – 
jääb imetlemine ning kaasaelamine.  

Tänapäeva Pipi Pikksukk  
Huvitaval kombel pole Wallanderil vähi-
matki ühist meisterdetektiiv Kalle Blom-
kvistiga, küll aga tegutseb Rootsimaal 
mitu vanemaks saanud Pipi Pikksukka. 
Mõistagi on kuulsaim neist lohetätovee-
ringuga Lisbeth Salander. Või on?

Tegelikult on Liza Marklundi krimi-
raamatuid, kus tegutseb ajakirjanik  
Annika Bengtzon, müüdud maailmas 
vaat et rohkemgi, kui Millenniumi sarja.

Nagu Salander, nii ka Bengtzon peab 
maskuliinses maailmas armutut võit-
lust eksistentsi ja õiguste nimel. On  
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Sherlock  
Holmesi lood
Arthur Conan Doyle
tõlkinud E. Heinaste,  
K. Kaer, V. Pedajas  
ja A. Tann
600 lk, kõva köide
Arthur Conan Doyle’i kunagi oma  
lõbuks ja palgatöö lisaks kirjutatud 
lood on tänapäeval klassikaks saanud 
ja tõlgitud terves maailmas. Tema  
kangelased Sherlock Holmes ja doktor 
Watson on paljudele lugejatele seda-
võrd omaseks saanud, et Holmesi ni-
mele tuleb veel praegugi kirju, kus talt 
palutakse abi ühe või teise juhtumi la-
hendamisel. Käesolev Holmesi lugude 
kogumik sisaldab järgmised lood: 
Etüüd punases, Nelja märk, Sherlock 
Holmesi seiklused, Sherlock Holmesi 
memuaarid, Baskerville’ide koer.

Harilikud  
äikesetormid
William Boyd
tõlkinud Kaisa Kaer
408 lk, kõva köide
Ühel maikuu õhtul kaotab 
äsja Londonisse saabunud noor  
klimatoloog Adam Kindred hetke ajel 
langetatud otsuse tõttu kõik – kodu, 
töökoha, maine, passi, krediitkaardid 
ja raha. Politsei ja palgamõrvar armu-
tult kannul, ei jää Adamil muud üle, 
kui peitu pugeda ja liituda kadunute 
ridadega, üritades ise samal ajal  
mõista, kuidas tema elu sedavõrd  
tähelepanuväärselt koost on lagune-
nud. William Boydi (snd 1952) romaan  
kätkeb endas nii põnevikku kui ka 
lummavat kirjeldust tänapäeva  
Londonist ja selle kirjust elanik- 
konnast ühiskonna eri tasanditel. 

Siili elegants
Muriel Barbery
tõlkinud Indrek Koff
sari „Moodne aeg”
296 lk, kõva köide
Pariislanna Renée Michel 
elab ja töötab väga uhkes majas.  
Ta on majahoidja. Tüüpilise majahoid-
jamuti fassaadi taga elab Renée aga  
salaelu: ta jumaldab kauneid kunste 
ning ahmib endasse kirjanduse, heli- 
ja filmikunsti tippteoseid. Samas  
majas elab ka intellektuaalselt vara-
küps 12-aastane Paloma, kes on  
otsustanud elust lahkuda.  See on  
raamat äratundmisest, ilu vabastavast 
jõust ja rahust. Muriel Barbery  
(snd 1969) on Prantsuse kirjanik,  
kelle 2006. aastal suurema reklaami-
kärata ilmunud „Siili elegants” sai 
suust suhu leviva info toel väga kiiresti  
lugejate lemmikuks ning on tänaseks 
tõlgitud paljudesse keeltesse.

Majapidaja  
ja professor
Yōko Ogawa
tõlkinud Margit Juurikas
sari „Moodne aeg”
176 lk, kõva köide
Üha enam populaarsust võitev autor 
Ogawa Yōko (snd 1962) on tänaseks 
avaldanud üle 20 romaani ning teda 
on pärjatud kõikide Jaapani olulisema-
te kirjandusauhindadega. 
Lausa mitme auhinna vääriline on  
olnud ka „Majapidaja ja professor”, 
mis räägib piiratud mälukestvusega 
professorist, tema juurde saadetud 
majapidajast ja viimase pojast, keda 
professor kutsub Ruutjuureks. Igal 
hommikul võtab professor majapidaja 
vastu mõne arvuga seotud küsimuse-
ga. Mis iganes arv ka vastuseks ei  
ole, on professoril alati selle kohta  
midagi fenomenaalset öelda. 

Põhjamaade krimikirjanduse raskekahurvägi: Jo Nesbø, Liza Marklund ja Henning Mankell.    
Fotod Colin MCpherSon/CorbiS,  anna-lena ahlStroM/SCanpix, Gideon Mendel/CorbiS

Ühe maailma- 
valutaja märkmed
Merlin Piirve
176 lk, kõva köide
Tormlev ja katkendlikku-
sele kalduv lugu ühe haig-
lase tütarlapse eluetapist, mil dramaa-
tiliselt kulmineeruvad tema keerulised 
suhted nende inimestega, kes eri  
aegadel on olnud talle lähedased. 
Autori maagilise realismi sugemetega 
kirjutamisviis loob raamatu kangelas-
te – noorte haritlaste – mõtiskluste, 
askelduste ning omavaheliste arvete-
klaarimiste taustaks mõjukaid mitme-
kihilisi välis- ja sisemaastikke, mida 
tasub süvenenult uurida. Merlin Piirve 
(snd 1986) on magistrikraadi omanda-
nud kirjandusteaduses. Ta on avalda-
nud mõtteid Sirbis. Käesolev raamat 
on tema esimene ilukirjanduslik tekst.

Lõunasöök Pariisis.  
Hõrgutav armastus-
lugu retseptidega
Elizabeth Bard
tõlkinud Toomas Taul
331 lk
kõva köide
Elizabeth Bard oli Pariisis nädalavahe-
tust veetmas, läks sümpaatse prants-
lasega lõunat sööma, ega sõitnud 
enam kunagi koju tagasi. Oli see  
armastus esimesest silmapilgust? 
Rahvusvaheline bestseller „Lõuna-
söök Pariisis” on raamat noorest 
ameerika naisest, kes satub kahe kirg-
liku armuloo keskele: üks on tema uus 
armsam Gwendal ja teine Prantsuse 
köök. Mida enam Elizabeth Prantsuse 
kööki süveneb, seda mõistetavamaks 
Pariis tema jaoks muutub, sest prant-
suse kultuur on nagu hallitusjuust: 
selleks, et jõuda pikantse sisuni,  
tuleb läbi tungida alati mitte just  
kõige ahvatlevamast pealispinnast.

Kodused ja 
maitsvad  
taimetoidud. 
100% taimne
Sandra Vungi
240 lk 
kõva köide
Taimetoidu austajate hulgas hinnatud 
netiretseptilehe www.taimetoit.ee  
perenaise Sandra Vungi esimene täis-
mahus raamat! Kõik retseptid on auto-
ri välja mõeldud ja korduvalt läbi proo-
vitud. Autori eesmärk oli raamatusse 
koguda eelkõige kõhtutäitvad, sood-
sad, tervislikud ja lihtsad taimsed toi-
dud, mis paneksid ka kõige paadunu-
ma lihasööja rahulolust mõmisema ja 
kogenud taimetoitlase huviga katseta-
ma. Raamatu alapealkiri „100% taim-
ne” tähendab, et retseptid ei sisalda 
ka piima ja mune, mistõttu sobivad 
need hästi ka allergikutele. 

Traditsioonilised 
ja uued hoidised
Lynda Brown
tõlkinud Lii Tõnismann
352 lk  
kõva köide
Sellest rikkalikult fotodega illustreeri-
tud raamatust leiab nii vanad kui ka 
uued hoidistamisvõtted ja üle 180  
retsepti nii magusate kui ka soolaste 
koduste hõrgutiste valmistamiseks. 
Kõigi traditsiooniliste hoidiseretsepti-
de kõrval leiduvad raamatus ka näi-
teks sellised retseptid nagu rabarbri-
pirnimoos ingveriga, ploomimoos 
rummiga, mangotšatni, tšilliga tomati-
moos, virsikukonserv Kreeka pähklite-
ga ning pesto basiilikust ja piinia-
seemnetest.



tung Iraaki (märts–mai 2003), Iraagis 
Al-Fallūjah piiramine ning tänavalahing 
(november–detsember 2004), Iisraeli 
sissetung Liibanoni aladele (juuli– 
august 2006). Viimaseks jääb USA juhi-
tavate rahvusvaheliste julgeolekujõudu-
de (ISAF) rünnak Afganistanis Talibani 
mässajate vastu Helmandi provintsis 
Marjah’is veebruaris 2010. Näeme, et 
näiteks meil suurt tähelepanu äratanud 
Vene–Gruusia sõda augustis 2008 on 
kogumikust välja jäänud.

1001 lahinguraamatu plussina on au-
torite vaateväljas Euroopa kõrval veel 
Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas 
asetleidnud tähtsad sõjasündmused. 
Autorid kinnitavad, et „Hiina ja Jaapani 
vägede kokkupõrge Pekingi lähedal 
Marco Polo sillal oli 20. sajandi üks olu-
lisemaid lahinguid” (lk 789). Juulis 
1937 asetleidnud lahing andis ju ometi 
tõuke täiemõõdulise sõja puhkemiseks 
Hiina ning Jaapani vahel. 

1001 maailma ulatuses olulise hulka. 
Nii on  kogumikus juttu tehtud Jää- 
lahingust (15. aprill 1242) ning Narva 
lahingust (30. november 1700). Veel on 
mainitud mõnda kuningat-väejuhti, kes 
muude tegemiste seas on korraks ka 
Eesti alale sattunud.

Mõlemas raamatus on juttu Vene–
Türgi sõjast ja eriti Plevna kaitsmisest 
türklaste poolt 1877. aastal. Bulgaaria 
jääb küll Eestist kaugele, ent Vene sõja-
väe koosseisus osales selles sõjas  
u 4000 eestlasest sõjameest, kellest vä-
hemalt 121 hukkus Šipka mäekuru 
kaitsel. Arvestades, et Šipkal hukkus 
ca 800 vene sõjameest, on meie inim-
kaotused igati märkimisväärsed.

1001 tähtsa lahingu hulka on veel 
mahtunud Vene–Rootsi merelahing 
Saaremaa vetes juunis 1719. Kuna eesti 
mehed merelahingus ei osalenud, lä-
heb 101 lahingu raamat sellest  mööda.

Sumeri lahingutest  
Talibani mässajateni
„1001 lahingut, mis muutsid ajalugu” 
peab esimeseks teadaolevaks sõjaks  
ca 4500 aastat tagasi (u 2450 eKr) täna-
päeva Iraagi aladel ja toonases Sumeris 
asetleidnud kahe linnriigi, Lagaši ja 
Umma kokkupõrget. Kokkupõrke kir-
jeldus on meieni jõudnud  Louvre’is 
hoitava „Kullide steeli” kaudu. Selgub, 
et neis kokkupõrgetes kasutati algelisi 
kaarikuid, odasid ja vibusid. Järgmine 
kirjeldatud lahing toimus Megiddo lin-
na lähedal umbes 1457 eKr, kus Egiptu-
se vaarao Thutmosis III saavutatud esi-
mene suur võit pani aluse Egiptuse sõ-
jalis-poliitilisele võimsusele.     

Kogumikus kirjeldatud  viimased la-
hingud toimusid viimasel aastakümnel: 
Tora Bora operatsiooniga alanud sõda 
Afganistanis (detsember 2001), sisse-

ilmunud

1001 lahingut,  
mis muutsid  
ajalugu
peatoimetaja  
R. G. Grant
tõlkinud autorite kollektiiv
960 lk, kõva köide

101 Eesti  
lahingut
Mati Õun,  
Hanno Ojalo
220 lk
kõva köide
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Tõhus täiendus  
(sõja)ajaloo riiulisse
Küllo Arjakas

Septembrikuu lõpupäevadel jõud-
sid (sõja)ajaloo huviliste lauale 
kaks olulist teost: „101 Eesti la-

hingut” ning 1001 maailma-mastaabis 
tähtsast lahingust kõnelev raamat. Mõ-
lemad raamatud kuuluvad sarjadesse. 
„101 Eesti lahingut” ilmub kümnenda 
raamatuna sarjas, kus varem on kajas-
tatud teemasid nagu näiteks 101 Eesti 
ajaloo sündmust, popmuusika albumit, 
kirjandusteost, spordilugu jne. 
1001-sarjas on paaril viimasel aastal il-
munud „1001 elamusreisi, mida elu 
jooksul ette võtta”, „1001 leiutist, mis 
muutsid maailma”, „1001 ajaloolist pai-
ka, mida elu jooksul peab nägema” jne. 

„101 Eesti lahingut” algab Rootsi ku-
ningas Yngvarri lahinguga eestlastega 
600. aasta suvel ning viimaseks jääb  
novembris 1975 meie vetes, täpsemalt  
Irbe väinas NSV Liidu sõjamerelaevasti-
ku uuel allveelaevahävitajal „Storeževoi” 
asetleidnud mässu mahasurumine. 

„101 Eesti lahingut” autoriteks on va-
nema põlve sõjaajaloolane Mati Õun  
(s 1942) ning keskmisse generatsiooni 
kuuluv Hanno Ojalo (s 1961), kes on 
hariduselt hoopiski ökonomist. Nad on 
varem tandemina mitu raamatut kahas-
se kirjutanud ja küllap nüüdki koostöö 
sujus. Igal juhul on maht jagatud üsna 
täpselt pooleks, sest Mati Õun võttis 
enda hooleks 50 ning Hanno Ojalo 51 
lahingut.

Mitte ainult Eesti alal 
toimunud lahingud 
Autorite ees seisis kõigepealt  keeru-
kas valik: kas piirduda Eesti alal aset-
leidnud lahingutega – mida eeldab nii 
raamatu pealkiri kui ka sarja üldtonaal-
sus – või siiski pöörata tähelepanu Ees-
tist kaugetele sõdadele, kus aga on pi-
danud osalema tuhanded või kümned 
tuhanded meie kaasmaalased. Autorid 
tegid otsuse laiema valiku kasuks, seda 
tuleb pidada otstarbekaks. Keskendu-
mine ainult geograafilisele Eestile lisa-
nuks siinsete lahingute loetellu rea eri 
sõdades asetleidnud väikseid kokku-
põrkeid, mida lahinguteks oleks isegi 
raske nimetada. 

101 lahingu puhul on sissejuhatavalt 
fikseeritud selle toimumise aeg, koht 
ning tulemus, osapoolte juhid ja relva-
jõudude suurus ning inim- ja mõnikord 
ka sõjatehnika kaotused. Kui lahingu 
toimumise koht ja aeg on üldteada  
(jättes kõrvale mõned vanimad  
sõjasündmused), siis inimkaotuste 
osas on sageli väga erinevaid andmeid. 
Näiteks 26. juulist kuni 10. augustini 
1944 väldanud Sinimägede lahingute 
kaotusteks märgitakse selles raamatus 
Saksa poolel 9500 meest langenute, 
haavatute ja teadmata kadunutena (sh 
üle 3000 eestlase). NSV Liidu kaotusi 
on hinnatud 6500-7000 langenule ja  
20 000 haavatule (lk 174). Mitmetes ar-
tiklites, peokõnedest rääkimata, on 
Sinimägedes NSV Liidu kaotusi hinna-
tud sageli hoopis suuremaks. 

Eesti lahingud maailmaajaloo 
oluliste sündmuste seas
„1001 lahingut, mis muutsid ajalugu” 
näitab, et kaks Eestis asetleidnud  
sõjasündmust on mahtunud koguni 

www.varrak.ee

Püsikud. 1800 lille, 
kõrrelist ja  
sõnajalga
Andreas Barlage ja Frank 
M. von Berger
tõlkinud Monika Reedik
288 lk, kõva köide
Kes armastab vähest hoolt nõudvat  
õiterohket ja kaunist aeda, jääb püsililli 
kasvatades kindlasti rahule. See rikkali-
ku fotomaterjaliga teos annab põhjaliku 
ülevaate ligi 1800 püsikuliigi ja -sordi 
kohta, mis on ka Eestis vabalt saadaval. 
Kirjeldatakse taimede välimust, nende 
kasutusviisi ja nõudmisi kasvukohale, 
hooldamisele ning paljundamisele.  
Lisaks selgitatakse tänapäevaseid aia 
kujundamise põhimõtteid ja seda,  
kuidas luua harmoonilist taimekooslust. 
Raamatus toodud andmed vastad Eesti 
oludele. 

Hanno Ojalo ja Mati Õun Varraku toimetuses augustis 2012.                            Foto päiVi paltS

Mandala
Tõnu Õnnepalu
244 lk
kõva köide
Tõnu Õnnepalu uus  
romaan, järjekorras 
kuues, „Mandala” on  
lugu kirjanikust, kassidest ja õnne 
valemist. Kui kirjanik kolib oma uude 
kodusse – Kollasesse majja, leiab ta 
eest kaks musta kassi. Õieti vastu 
kirjaniku tahtmist saavad neist tema 
elu ja üldse inimelu lõbusad peeglid. 
Nende loo jutustamine viib aina uute 
lugude juurde, mis põimuvad ja 
moodustavadki lõpuks „Mandala” 
mustri. 

Seal on oma koht nii kassidel kui 
nende peremehel, aga ka väikesel 
poisil Joosepil, vana mõisa ammuka-

dunud rahval ning selle uutel asukatel… 
Kõik nad (vähemalt inimesed, kui ka  
mitte kassid) on otsinud ja otsivad oma 
õnne valemit. Mõnikord see tundub ju nii 
käegakatsutav ja lihtne, just nagu Ladha-
ki munkade värviline liivajoonis, mis val-
mib ühel suvel Kollase maja naabruses 
asuvas mõisas. Kirjanik leiab oma õnne 
kirjutamises, ent mil moel, see selgub  
romaani lõpus.

Romaani kirjutamiseks on Õnnepalu 
ammutanud inspiratsiooni oma viimaste 
aastate kahest elukohast, Esna mõisa  
lähedasest majast Järvamaal ja Leigri 
metsatalust Hiiumaal. Kuid neid kogemu-
si on edasi antud läbi teatud nihke,  
põimituna fantaasiaga, nii et kõik on  
romaanis ühekorraga nii tegelik kui  
ka väljamõeldud, nii siiralt avameelne 
kui ka hästi varjatud.

Pariislased
Graham Robb
tõlkinud Triinu Pakk
488 lk, kõva köide
„Pariislased” algab 
Prantsuse revolutsiooni 
koidikul ja lõpeb tänapäevaga, mõni-
kord põigatakse aga ka keskaega ja 
eelajaloolisse minevikku. Graham 
Robb jälgib linna laienemist ühelt 
Seine’i saarelt, mis oli koduks pariisi-
de hõimule, praeguste eeslinnadeni, 
mis ajavad tänapäeval suurema hir-
mu nahka kui noil aegadel, mil seal 
luusisid ringi maanteeröövlid ja hun-
did. Autor on loonud omamoodi mi-
niatuurse „Inimliku komöödia” Parii-
sist, milles linna ajaloole heidavad 
valgust tema elanike kogemused. 

Absoluutne sõda 
Tänapäevane käsitlus  
Nõukogude Venemaast 
Teises maailmasõjas
Chris Bellamy
tõlkinud Marek Laane
831 lk, kõva köide
Enam kui kümmekonna aasta pikkusele 
uurimistööle toetuvas monograafias kä-
sitleb Briti ajaloolane Chris Bellamy aja-
loo suurima ja võikaima maa- ja õhusõja 
ajalugu. Aastail 1941–1945 suutis Nõu-
kogude Liit lõpuks hävitada suurema osa 
Natsi-Saksamaa ja tema liitlaste maa- ja 
õhujõude. Tuginedes rikkalikule materja-
lile, mis on tulnud päevavalgele pärast 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, kuju-
tab „Absoluutne sõda” endast kahtlema-
ta selle ajaloo julmima kokkupõrke üht 
põhjapanevamat käsitlust.

Loomadest,  
armastusega
Aleksei Turovski
152 lk, kõva köide 
„Kas rumalus on ainult ini-
mestele omane või on või-
malik ka selline asi nagu rumal loom? 
Inimene ütleb tihtipeale: „On ikka loll 
koer, on ikka tark kass.” 
Hm. Huvitav. Vaatame siis, milliseid  
loomi peab inimene targaks.
Öökull on suisa tarkuse võrdkuju.  
Tarkadeks peetakse kotkaid, ronki ja 
kaarnaid.  Kuivõrd see kõik tõele vas-
tab?” Armastatud autor, zooloog Aleksei 
Turovski esitab oma uues raamatus talle 
omase sarmiga taas suuri küsimusi: 
miks me kipume end loomadele vastan-
dama, miks loomad käituvad, nagu nad 
käituvad, mida nad meist mõtlevad ja 
mida me saame ära teha, et targalt  
koos elada? Raamat sisaldab autori  
enda võluvaid illustratsioone. 

Eesti kalad
Tiit Hunt
178 lk, pehme köide
Kalad pole sugugi vaid 
külmad, tummad ja 
klaasistunud pilguga 
mereelanikud – kala võib uriseda,  
väriseda, piuksatada ja koriseda;  
kala võib olla suisa beibenäoga, ja 
lõpuks – kala võib mööda veekogu 
põhja kõndida. Niisiis astub selles 
laiale lugejaskonnale mõeldud teat-
meteoses ette huvitav ja mitmekesi-
ne seltskond, keda Tiit Hunt esitleb 
parimal võimalikul moel – kalade kir-
jeldustele on lisatud fotod, mis vee-
aluste modellide omapära eriti mõju-
kalt esile toovad. Teoses kirjeldatak-
se ligemale 70 Eesti vetes elavat 
kalaliiki. Lisaks eesti- ja ladinakeel-
sele nimetusele on iga kirjelduse al-
gul toodud ära kala nimi ka meie lä-
hemate ja kaugemate naabrite keel-
tes.

Aiaehitised. 
Majaomaniku 
suur käsiraamat
Leif Qvist 
tõlkinud Allar Sooneste
356 lk, kõva köide
Asendamatu raamat kodusele meist-
rimehele sisaldab üle 100 nutika pro-
jekti terrasside, puhkenurkade, piire-
te, pergolate, garaažide, aiamajade, 
aiamüüride, väravate ning muude 
aiaehitiste rajamiseks. Raamatust 
leiab häid mõtteid ja soovitusi aia ku-
jundamiseks, töövõtete kirjeldused, 
suurel hulgal projekte ehitamiseks 
puidust, kivist ja betoonist ning nen-
de materjalide kombineerimiseks, ja-
gatakse ka head nõu, kuidas mater-
jali kõige paremini kasutada, et tule-
mus oleks professionaalne ja 
vastupidav.
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oleku taga on õelad tüdrukud ebakind-
lad, hirmul ja tähelepanunäljas. Nad ei 
saa sinna midagi parata, ent sina võid 
nende torkeid vältida. Praktilisi nõuan-
deid pakkuv ja paeluvate lugudega täi-
detud raamatus näitab Fuller, kuidas 
tunda tööl ära raskeid naissoost kollee-
ge ja nendega ümber käia. 

„Lainevaatleja käsiraamat” pälvis 
mullu aasta parima ingliskeelse po-
pulaarteadusliku raamatuna British 
Royal Society Wintoni  
auhinna. 

Äripäeva Kirjastus4
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Rahvuslikud 
ehted
Siire Vanaselja
128 lk, kõva köide
Raamat aitab avasta-
da iidseid sümboleid ja maagilisi 
mustreid ning ärgitab neidki ehteisse 
lisama. Siit leiate kümneid võimalusi, 
kuidas põimida ehteisse kodukandi 
tikandeid ja kindakirju.

Väega toidud
Mercedes Merimaa
144 lk, pehme köide
Õieterapeut ja tai-
metark Mercedes Me-
rimaa julgustab olema 
toitu tehes loominguline ning tarvita-
ma kõiki maitsvaid ja söödavaid tai-
mi, mida leiab nii peenralt kui ka põl-
luservalt. Kokaraamatust leiab 50 ret-
septi ja hulgaliselt soovitusi, kuidas 
ehitada toidu abil võimalikult hästi 
üles oma tervist.

Eesti hümn
Küllo Arjakas
144 lk, kõva köide
Raamatus antakse 
ülevaade maailma 
maade hümnidest, 
kus leidub isegi üht-teist kurioosset. 
Seejärel jälgitakse Eesti hümni teket 
ja omaks võtmist, hümni küsimust 
1920. aastate Eesti Vabariigis, selle 
saatust ajaloo suurtormides ja au 
sees hoidmist paguluses ning Eesti 
hümni taastamist laulva revolutsiooni 
päevil 1988. aastal. Viimased peatü-
kid annavad ülevaate hümni temaati-
kast juba taastatud Eesti Vabariigis. 

ilmunud

Südamelöögid, valguslained, staadionil lainetavad rahvahulgad – kõikjal, kuhu vaatame, ootavad meid lained.       Foto www.SxC.hu

Lainevaatleja 
käsiraamat  
Gavin  
Pretor-Pinney 
tõlkinud  
Henn Käämbre
Imeline Teadus
312 lk  
pehme köide

Õelad tüdrukud  
Nicholas Carr 
tõlkinud  
Kadri Metsma
Äripäev 2012
272 lk, kõva köide

Ühel ilusal veebruarikuu hommi-
kul tegi Gavin Pretor-Pinney 
Cornwalli rannas pausi pilve-

vaatlemisse ja hakkas jälgima kaldale 
rulluvaid laineid. Lummatult mõtiskles 
ta, kust need lained pärit on ja otsustas 
selle välja uurida. Peatselt mõistis ta, et 
lained ei teki üksnes ookeanil, vaid neid 
leidub kõikjal meie ümber, veelgi enam, 
meie elu lausa sõltub lainetest. Alates 
südamelöökidest kuni vere liikumiseni 
seedetraktis ning ajusignaalideni moo-
dustavad lained inimkeha transpordi-
süsteemi. Kõik, mida näeme ja kuule-
me jõuab meieni valgus- ja helilainete 
kaudu. Alates mikro- ja infrapunalaine-
test kuni staadionitel lainetavate rahva-
hulkadeni välja – kõikjal, kuhu Gavin 

Lainetest sünnib elu
vaatas, ootasid teda lained. Kuid mis 
võiks neil olla ühist lainetega, millesse 
end heidame puhkuse ajal?

„Üks, mis mind lainete puhul häm-
mastab, on see, kui vähe me neid mär-
kame,” ütleb autor. „Kui vastuoksusli-
kult see ka ei kõlaks, on see mõistetav. 
Pöörame tähelepanu infole, mida lained 
sisaldavad, kuid üldiselt puudub meil 
vajadus märgata nende lainelist loo-
must või olla teadlik nende vaevumärga-
tavate, väledate sõnumitoojate olemas-
olust. Et näha ümbritsevat, pole vaja tea-
da, kuidas valgus tekib. Ja kui keegi 
avaldab teile armastust, tuleb teile loo-
detavasti viimase asjana pähe, et armu-
avaldus on läinud teele perioodiliste  
rõhulainete jada kujul.”

Tuuli Mathisen

Jook ja söök kuulub meie igapäe-
vaste vajaduste hulka, kuid toidule 
pühendatav tähelepanu on korda-

des suurem kui jookidele. Kohati tun-
dub lausa, et jookide maailm piirdub 
paljudele klaasi vee, kruusi kohvi või 
tassitäie pakiteega.

Kujutage samas ette kuuma suvepäe-
va koos isevalmistatud jahutava kaljaga 
või tuisust talvepäeva koos kuuma ja 
kergelt tšillise šokolaadijoogiga kami-
na ees rüübates. Või kodust õhtusööki, 
mida kroonib hoole ja armastusega val-
mistatud kodune marjanaps. 

Maailm, mis termini „joogid” taha 
peitub, on lai ja võimalusterohke. 

Jookide puhul kehtib sama reegel na-
gu ka toitude puhul, et kodus hoole ja 
armastusega värskest toorainest val-
mistatud kooslused maitsevad korda-
des paremini kui masstoodang. 

Kel kirg hoiustada, võib oma sahvri-
riiuli täis laduda erivärvilistest ja -mait-
selistest siirupipurkidest-pudelistest.

Väsinud keha leiab turgutust erineva-
test taimede elujõudu edasiandvatest 
rüübetest, mille abil saab pealetükkivat 
kevadväsimust leevendada. Tuletagem 
meelde vanaemade tarkused ja nisuidu-
rüüped või võilillesiirupid aitavad meil 
järgmise suvepäikeseni palju reipamalt 
vastu pidada. 

Palaval suvepäeval pakuvad jahutust 

mõnusad külmad joogid ja kes kord 
maitsenud isetehtud Sangriat, see jalu-
tab edaspidi poes pakutavast konser-
veeritud Sangriast stiilse arrogantsiga 
mööda. 

Talvisel ajal aitab sisemist sooja teki-
tada jälle mõnus kuum jook, millede 
maailm on tunduvalt rikkalikum kui 
vaid tee keetmine. Vürtsised teed või 
väikese snapsi lisamisega kepsakaks 
timmitud kuumad joogid aitavad tuisu-
tuska mõnusalt vähendada. 

Jook võib olla ka toit. Kui valmistada 
tummine ja rikkalik smuuti, siis võib va-
balt ühe kergema toidukorra vahele jät-
ta. Omaette armsa kategooria moodus-
tavad veel ajaproovile vastupidanud 
emade-vanaemade „firmajoogid”. 

Jookide maailm on lai ja avastamist 
väärt. Ideid jätkuks kindlasti mitme 
raamatu tarbeks ja kel tühjad jooginõud 
nõutult riiulil seismas, võib julgelt igale 
õõnsale anumale parima sobiva joogi 
leida. Raamatus „Joogid. Sahver” on 
mõned ideed ja mõtted välja toodud, 
kuidas oma igapäevast joogilauda rikas-
tada. 

Sahver. Joogid
Tuuli Mathisen,  
Martin Hanson
192 lk, kõva köide

Avastamist väärt 
jookide maailm 

Iga kodu köögikapil võiks olla üks pudelitäis ingverisiirupit.     Foto tuuli MathiSen
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Õeluse valus õppetund
„Õelad tüdrukud” kõnetab tõe-

näoliselt iga naist. Tegu on 
sensatsioonilise raamatuga, 

mis käsitleb avameelselt üht suuremat 
tabuteemat ühiskonnas – naistevahelist 
vaimset vägivalda ehk mõrralikku käitu-
mist. Austraalia psühholoog Meredith 
Fuller on töötanud aastaid sellise vägival-
la all kannatavate naistega ning sadadest 
intervjuudest nendega pannudki kokku 
selle erakordselt valusa ja õpetliku raa-
matu. 

Need lood on uskumatud: oma kan-
natusi varjates on naised kaotanud kes 
vaimse või füüsilise tasakaalu, kes ar-
mastatud töökoha, kuid on ka neid, kes 
neile tehtud ülekohtu eest on pidanud 
tasuma oma eluga.  

Fuller võtab luubi alla mõrdade käitu-
mise tööl. Esimene kokkupuude õelate 
tüdrukutega on paljudel naistel olnud 
koolipõlves. Ehk olid ise mõne paha-
tahtliku tüdruku käitumise ohver, võib-
olla märkasid poppide tüdrukute õelust 
ebapopulaarsete suhtes. Mõned neist 
tüdrukutest kasvavad sellisest käitumi-
sest välja, teised sirguvad suureks ja lä-
hevad tööle, võttes oma vastiku käitu-
mise sinna kaasa. Seega on suur tõe-
näosus, et töökohal taas minevikuhaa-
vad veritsema hakkavad ning halvad 
mälestused vägisi pinnale kerkivad. 

Õelate naiste käitumine võib olla nii 
salakaval või libe, et sageli on raske öel-
da, kas nad on su tõesti sihikule võtnud 
või oled lihtsalt liiga tundlik. Asja hea 
külg on selles, et mõrrad tööl käituvad 
vastikult harva just sinu pärast. Jõulise 

Naiskolleegide õelast käitumisest  
rääkimist peetakse tabuks. Foto www.SxC.hu



seks vajalikust sõnavarast, näiteks laul, 
kutsehüüd, sidehüüd, mangumishüüd 
jne, teatud liikide puhul ka trummelda-
mine ja iseloomulikud tiivahelid, ning 
lindude laulu ja häälitsuste funktsiooni-
dest. Ilmneb, et ükski linnulaul pole 
sugugi lihtsalt laul, mõeldud rõõmusta-
ma inimese südant; igal helil, mille lind 
kuuldavale toob, kõige kaunimast lau-
lust kraaksatusteni, solisti aariast ühise 
koorilaulu või parves säutsumiseni, on 
oma ülesanne. 

Iga laul või häälitsus täidab lindude 
jaoks eluliselt vajalikke ülesandeid: mõ-
ned häälitsused on akustilised relvad, 
mõeldud välja kutsuma ja alistama rivaa-
le; mõned häälitsused on vokaalsed ma-
jakad, mis aitavad linnul kuulutada oma 
pesitsusala; mõned romantilised ballaa-
did meelitavad ligi emaseid, mõned toi-
mivad aga häiresignaalina, et hoiatada 
liigikaaslasi läheneva ohu eest.

Muuhulgas leiab sellest peatükist ül-
disi näpunäiteid selle kohta, kuidas lin-
nulaulusid kõige paremini omandada. 
Nende tundmaõppimisega tasub algust 
teha varakevadel, alustades paigalindu-
dest ja lõpetades hiljem saabuvate ränd-
lindudega. Tähelepanu tasub pöörata 
eri linnuliikide laulu struktuurile ja kor-
dustele: kas lind muudab oma laulus 
detaile või kordub stroof masinlikult 
ühtmoodi, kas helikõrgus tõuseb, lan-
geb või püsib samal tasemel, kas lind 
peab stroofide vahel pikki või lühikesi 
pause jne.

Teine sissejuhatav peatükk, „Lindude 
välimus”, tutvustab skemaatiliste joo-
niste abil lindude kehaehitust ning kir-
jeldab nende sulestiku värvuse muutu-
mist aasta ja eluea kestel.

Lindude laulu ja häälitsuste tundma-
õppimine on keerukas, kuid sisukas tee 
rohkete rahuldust pakkuvate hetkedeni. 
„Linnulaul” on seni ilmunud linnuraa-
matutest vaieldamatult mitmekülgseim 
kaaslane sellel huvitaval teekonnal.

Tänapäev 5

Lindude hääled on salvestanud ornito-
loog Lars Svensson, kellelt on varem il-
munud mitu linnuteaduse raudvarasse 
kuuluvat välimäärajat ja artikleid selle 
kohta, kuidas määrata sarnase välimu-
sega linnuliike. Lindude hääli on ta ko-
gunud 1970. aastast alates. Raamatu 
tekstid, kus kirjeldatakse põhjalikult 
iga liigi laulu ja häälitsusi, välimust, elu-
paiku, rännet ja söömiskombeid, on kir-
jutanud linnuvaatleja ja kirjanik Jan Pe-
dersen. Eesti oludele on raamatu ko-
handanud ornitoloog ja looduskaitsja 
Eerik Leibak.

Raamatus tutvustatakse linde tradit-
sioonilise teadusliku süstemaatika jär-
gi, seltside või sugukondade kaupa. 
Siin-seal on ühe või mitme liigi asukoh-

ilmunud

Priit Põhjala

Meile, põhjamaalastele, seos-
tub linnulaul eelkõige pika ja 
pimeda talve lõppemisega 

ning valge ja sooja aja tulekuga – saabu-
vast kevadest ja suvest annavad kõige 
kaunimalt märku musträsta ja lõokese 
laul. Tegelikult laulavad ja häälitsevad 
linnud aasta läbi ning inimesi, kes vaid 
oskavad tähele panna, rõõmustavad lin-
dude hääled ka talvisel ajal.

Laulev raamat
Mõnede lindude häälitsused, näiteks 
varblaste siutsumine hekis või tuvide 
kudrutamine, on nii argised, et me tun-
neme need raskusteta ära. Mõnda lin-
nuliiki teamegi eelkõige tema häälit-
suste, vähem välimuse järgi – mõelgem 
kas või käo kukkumisele. Ent rohkem 
on linnuriigis selliseid häälitsusi, mis 
sulavad kokku ja moodustavad ükstei-
sega sarnanevate helide mere, millest 
on raske üht või teist konkreetset häält 
välja noppida ja selle järgi linnuliiki tu-
vastada.

Raamat „Linnulaul. Meie 150 linnulii-
ki ja nende häälitsused” on abiline, mis 
aitab aasta ringi ära tunda eri lindude 
laule ja häälitsusi ning neid lindude vä-
limuse ja liiginimega siduda. Seejuures 
on raamatu suurim väärtus selle küljes 
olev hõlpsalt kasutatav kvaliteetne heli-
mängija, mis võimaldab lindude laule ja 
häälitsusi korduvalt kuulata. 

Enamasti on iga raamatus kirjeldata-
va linnuliigi juures üks helifail, selle lii-
gi kõige iseloomulikum laul või häälit-
sus, kuid mõne liigi juurest leiab ka 
kaks, kolm, isegi neli faili tema kõige 
tunnuslikumate häälitsustega: näiteks 
musträhni puhul trummeldamine, ter-
ritooriumihüüd, kutsehüüd ja lennu-
hüüd. Raamatus on kokku 177 helifaili. 

Pildirohke lisamaterjal
Muidugi ei piirduta raamatus ainult he-
lidega. Lisaks nendele on iga liigi juu-
res üks või mitu suurepärast värvifotot, 
autoreiks kutselised linnufotograafid 
Jari Peltomäki ja Markus Varesvuo. Fo-
tosid täiendavad filigraansed värvilised 
joonistused Jony Erikssonilt, looduse-
maalijalt ja linnuvaatlejalt, kelle pilte on 
kasutatud ka õppevahendina.

„Linnulaulu” ülejäänud autorid on sa-
muti oma ala tunnustatud spetsialistid. 

Mari Karlson

Hedvig Hansoni hell ja emotsio-
naalne raamat räägib meile se-
ni jutustamata loo teenimatult 

unustusse langenud andekast näitlejan-
nast ning tundlikust, haprast ja armsast 
naisest – Ellen Kaarmast, oma vana-
emast. Ja kuigi nad selles maailmas 
mitte iialgi kohtunud ei ole, on seda 
südamlikku raamatut lugedes tajutav 
kahe loojahinge lähedus ja teineteise-
mõistmine. See on lootusrikka alguse 
ja kurva lõpuga lugu ühest ülekohtu-
selt vara pooleli jäänud näitlejateest, 
kus ometigi selle lühidusele vaatamata 
palju sära on.

Teatriteadlane Eike Värk nimetab  
Ellen Kaarmat 1950. ja 1960. aastate 
üheks Vanemuise teatri silmapaistvai-
maks naisnäitlejaks, kellele oli usalda-
tud paljude lavastuste kesksed rollid. 
Ellen Kaarma tundliku natuuriga sobi-
sid rohkem Epp Kaidu lavastused: oma 
lühikesed lavateel (Vanemuises töötas 
Ellen Kaarma aastatel 1951–1967) jõu-
dis ta mängida 19 Epp Kaidu lavastuses. 

Samuti kasutasid Ellen Kaarmat oma 
lavastustes nii Ants Lauter kui ka Gun-
nar Kilgas, Voldemar Panso jt. Imetle-
tud, jumaldatud ja armastatud näitlejan-
na kodus kõrgunud šokolaadikarpide 
virnad laeni, meenutab Ellen Kaarma 
poeg Tõnu Kilgas. See traagiliselt lõp-
penud, kuid ometi täie põlemisega ela-

tud elu pakkus noorele naisele kõiki 
värve, mis elul üldse pakkuda on. Eike 
Värk mõtiskleb raamatu kaassõnas: 
„Ilmselt aitab kurb (näitleja)saatus kaa-
sa legendi sünnile. Erinevatel põhjustel 
on tööaastaid napiks jäänud mitmetel 
meie teatriloos väljapaistvatel loojaisik-
sustel. 

Nimetada võib näiteks Theodor Al-
termanni, Anna Altleisi, Hilda Gleserit, 
Erna Villmerit, Jaan Sauli, Ago Sallerit, 
Urmas Kibuspuud, Jüri Krjukovit,  
Sulev Luike, Aare Laanemetsa ja mit-
meid teisi, kellel kõigil oleks kindlasti 
olnud oma loomingu kaudu veel paljugi 
maailmale anda. Ellen Kaarma traagili-
ses elutees ning varases surmas oli 
oma osa tollastel ühiskondlikel oludel, 

Karvasjalg-kaku huigeterida kõlab nagu plokkflöödivile.    

Jutustamata lugu
Vanemuise näitleja 
Ellen Kaarma  
(1928–1973)
Hedvig Hanson
288 lk
Prantsuse köide

www.tnp.ee

Õpetaja Kusti  
kummitab
Kristiina Kass
148 lk, kõva köide
Kristiina Kassi põnevas ja 
lõbusas jutukogus seiklevad peale 
kummitava õpetaja ka mustkunstnik, 
hambahaldjas, hiiglased, nõiad,  
päkapikud, printsid ja metsakollid.  
Ja muidugi ka mõned üsna tavalised 
lapsed ning natuke ebatavalised  
kassid ja koerad. Raamatu pildid on 
joonistanud Heiki Ernits.

Tahtejõud.  
Inimese suurima 
tugevuse  
taasavastamine
Roy F. Baumeister,  
John Tierney 
tõlkinud Marja Liidja
248 lk, kõva köide
Tuginedes uusimatele teaduslikele 
uuringutele ja tegelikus elus läbilöö-
nud inimeste kogemustele, õpetab 
raamat keskendama oma jõudu ja 
andma elule uut suunda. Uurimused 
on tõestanud, et tahtejõudu saab  
harjutamise abil tugevdada. Ja kuigi 
meie enesevalitsusel on loodusest 
seatud piirid, on nendega võimalik 
manipuleerida ning kasvatada tahte-
jõu vastupidavust. Raamat õpetab, 
kuidas püstitada realistlikke eesmär-
ke, kuidas seirata oma edusamme  
ja kuidas säilitada usku ka ebaõnnes-
tumiste korral. 

Surnute missa
Colin Dexter
tõlkinud Kadri Pettai
240 lk, pehme köide
Morse võiks politsei 
poolt ammu korstnasse 
kirjutatud  
kuritöö uurimise asemel Kreekas  
puhata, ent üks juhtum, vöörmündri 
pussitamine, paelub teda sedavõrd, 
et puhkus jääb seekord ära. Tegelikult 
avastab ta, et mõrvu on lausa kaks, 
sest ka St Frideswide’i vikaari sur-
nuks kukkumine kiriku tornist ei  
tundu enam lihtsa õnnetusena.  
Ning reverend Lawsoni eksinud karja 
paturegistrisse süüvides pikeneb  
surnute nimi veelgi...

Appassionata
Märt Laur
304 lk, kõva köide
On aasta 1974. Pietro 
Salvari, andeka muusika-
õpetaja saabumine väikesesse Itaalia 
külla rebib lahti vanad haavad ning 
ähvardab pinnale tuua aastakümneid 
varjatud saladused. Viiskümmend 
aastat enne seda astub noor Silvia 
Manzo Napoli uduses sadamas viima-
sele laevale, mis viib põgenikke  
Uude Maailma, aimamata, et teda  
ootab ees elu suurim katsumus.  
Märt Lauri debüütromaan pälvis  
Tänapäeva 2011. aasta romaani- 
võistlusel teise koha.

Lossid ja kindlused
Charles Stephenson
tõlkinud Marja Liidja
288 lk, poolpehme köide
Ehkki sõna „loss” toob 
esmalt meelde uhke rohkete tornide-
ga ehitud palee, on need ehitised läbi 
ajaloo täitnud ka olulist kaitsefunkt-
siooni. Raamat läheneb neile arhitek-
tuurilisest vaatenurgast, selgitab 
kindlustusehitiste liike ja nende osi, 
näitab, kuidas arhitektide, müür- 
seppade ja inseneride mõte on koos 
ründerelvade löögijõuga arenenud. 
See ekskurss on nii põnev jutustus 
kui visuaalne teatmeteos igale  
ajaloohuvilisele.

Ellen Kaarma – unustatud anne

ta muudetud, et lihtsustada võrdlust 
teiste välimuselt sarnaste liikidega, kel-
lega neid on kerge segamini ajada. Kir-
jeldatud lindude eestikeelsed liiginime-
tused on esitatud Eesti lindude süste-
maatiliselt nimestikust lähtudes ja ees-
tikeelsele nimetusele järgneb liigi tea-
duslik, ladinakeelne nimetus.

Linnulaulul on oma  
ülesanne ja eesmärk
Raamatu põhiosa – linnuliikide kirjel-
dusi sõnas, pildis ja helis – täiendavad 
linnuliikide register raamatu lõpus 
ning sissejuhatavad peatükid raamatu 
alguses. Neist esimene, „Tähendusri-
kas muusika”, annab üldise ülevaate 
lindude laulust ja häälitsustest rääkimi-

Linnulaul 
Meie 150 linnuliiki  
ja nende häälitsused
Jan Pedersen,  
Lars Svensson
tõlkinud Allar Sooneste
256 lk, kõva köide

Vanemuise teatri sisepingetel, aga ka 
näitlejanna ülitundlikul, õrnal kunstni-
kuhingel ning sisemisel nõrkusel. 

Ent leppigem tõdemusega, et Vane-
muise laval säras aastakümnete eest 
imeline näitlejanna Ellen Kaarma, kelle 
võlust me selle raamatu vahen-
dusel osa saame.”
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Raamat, mis laulab 
lindude keeles



Varrak6 4 (57)  26. mai 2011

www.varrak.ee

Maalehe Raamat6 4 (57)  26. mai 2011

www.mlraamat.ee

lahtiütlemine ja askeedielu. Just sellest 
„Vairāgyaśataka” pajatabki.

Nukker lüürika muudab Bhartṛhari 
värsid ajatuks. Tema luules on sõnum 
iga ajastu, maanurga ja lugeja tarvis. 
Just seepärast saigi „Vairāgyaśataka” tõl-
kimiseks valitud. Küllap osutab see tõl-
kijate vaimsele küpsusele. Noorus on 
möödas. Elujoovastus on lahtunud. On 
omandatud kogemusi, elutarkust. Ent 
teadmistest ja andest üksi ei piisa. Vaba-
nemise saavutamiseks tuleb süüvida en-
dasse ning arendada omaenda 
vaimset mina.

KoolibriTallinna Ülikooli Kirjastus6
www.tlupress.com

Martti Kalda 

Bhartṛhari elas ja tegutses Põhja-
Indias 5.–7. sajandil. See oli India 
keskaegse hindukultuuri õitse-

aeg. Riikluse, kirjanduse ja kunsti vallas 
andis tooni ja pakkus eeskuju Gupta  
dünastia (4.–6. saj). Järgmised valitsejad 
ja riigid järgisid loodud mudelit kuni 
muslimite sissetungini 11.–12. sajandil. 
Rüütlikultuur õilmitses nii sõdades kui 
ka sanskritikeelses kirjanduses. Kirjani-
kud ja targad otsisid valitsejate soosin-
gut, pakkudes vastutasuks kuningaile 
igavest kuulsust kiidulaulude peategela-
sena või oma teeneid riigivalitsemisel. 
Kirja- ja teadjamehed konkureerisid üli-
kute soosingu pärast, ajalugu ja poliitika 
olid muutlikud ja elujärg ebakindel.

Hoolimata oma kuulsusest Vana-India 
kirjanduses, pole Bhartṛhari isikust ja 
eluloost midagi suurt teada. Talle on 
omistatud kolm luulekogu: armastus-
luule kogu „Śṛṅgāraśataka” („Sada värssi 
lihalikust armastusest”), didaktiline luu-
lekogu „Nītiśataka” („Sada värssi ilmali-
kust tarkusest”) ja askeedilüürikat sisal-
dav „Vairāgyaśataka” („Sada värssi ilma-
elust loobumisest”). Lisaks poeesiale 
peetakse teda ka grammatikatraktaadi 
„Vākyapadīya” („Keelekulg”, „Sõna-
vool”) autoriks. Pole selge, kas tegu on 
ühe või kahe samanimelise isikuga, sest 
isik, kellele Vanas-Indias autorsus omis-
tati, ei pruukinud alati ja tingimata olla 
teksti autor tänapäevases mõttes, vaid 
pigem müütiline autoriteet.

Kuna Bhartṛhari kui autori isiku koh-
ta napib isegi legende, siis on võimalik 
luuletaja vaimset mina tundma õppida 
üksnes tema luule kaudu. Kolme luule-
kogu vaadeldes, võib neis näha ühe ini-
mese arengut: vanasõnalised värsid 
voolavad just nagu inimese elupäevad 
noorusea vaimustusest kuni vanaduse 
pettumuseni. Samas on iga luulekogu 
iseseisev tervik, mõtteterade varamu, 
mis toimib ka ilma teisteta. Sama saab 

öelda iga luuletuse (ehk vanasõnalise 
ütluse) kohta – täius on saavutanud nii 
igas detailis kui ka detailide tervikus.

Hoolimata omaaegse India poliitili-
sest ja kultuurilisest hiilgusest, väljen-
dub Bhartṛhari luules sügav pessimism 
ja pettumus kõiges maises. Ta nägi alla-
käiku nii inimsuhetes kui ka ühiskon-
nas, kaduvust sõpruses ja armastuses, 
ahnust ja kõrkust üllate isandate käitu-
mises, ideaalide lahustumist tegelikku-
ses. Ent Bhartṛhari nukrameelsuseski 
on ülevust. Autori jaoks oli ainsaks või-
malikuks vabanemisteeks maailmast 

Ilmunud

Vairāgyaśataka 
ehk Sada värssi 
ilmaelust  
loobumise  
kiituseks
Bhartrhari
tõlkinud Martti Kalda 
ja Mathura
126 lk 
pehme köide

Strukturaal- 
antropoloogia. 
Valik artikleid
Claude Lévi-Strauss
koostanud  
Marek Tamm
tõlkinud Anti Saar
296 lk, pehme köide

Struktuur ja  
vabadus I
Semiootika vaatevinklist
1.1. Tartu–Moskva  
koolkond
Mihhail Lotman
256 lk, pehme köide
„Tartu–Moska koolkond” on esimene 
köide semiootik Mihhail Lotmani  
valikteostest, mis on koondatud  
pealkirja alla „Struktuur ja vabadus”.  
Esimene köide sisaldab autori uuri-
musi semiootika alustest ja Tartu 
koolkonna tähtsamate mõistete  
ülevaadet. Sissejuhatuses vastab  
Lotman muuhulgas ka küsimusele, 
mis on semiootika. „Mihhail Lotmani 
tekst pakatab elavusest, võimaldades 
humanitaarsete kalduvustega lugejal 
nautida selget ja süsteemset mõtte-
kulgu ning saada inspiratsiooni  
kaasa- või edasimõtlemiseks,”  
märkis teose kohta professor Rein 
Veidemann. See on raamat, mis pa-
kub juurdlemist erialaspetsialistide-
le, ent vaimukas laad ja rikkalik näite-
materjal muudavad selle huvipakku-
vaks igale intelligentsele lugejale.

Исследования  
в области 
семантической 
поэтики 
акмеизма
Suren Zoljan,  
Mihhail Lotman
352 lk, pehme köide
Artiklikogumik „Uuringud vene  
akmeismi semantilisest poeetikast” 
on pühendatud vene akmeismi suur-
kujude Ossip Mandelštami ja Anna 
Ahmatova poeetikale ning esitleb 
nende tähtsamaid semantilisi meh-
hanisme. Mandelštami ja Ahmatovat 
ühendab tähenduse tihendamine, 
kuid nende loomingus on ka põhi-
mõttelisi erinevusi, näiteks püüab 
Ahmatova tihti šifreerida isiklikku  
informatsiooni, Mandelštam aga  
üritab mahutada ka väikesesse  
luuletusse võimalikult suurt osa  
maailmakultuurist. 

Jooksu anatoomia
Joe Puleo, Patrick Milroy 
tõlkinud Marina Maran
saatesõna Kristjan Port
200 lk, pehme köide 
Plahvatuslikult kasvav jooksuharras-
tajate kogukond vajab lisaks spordi-
varustusele ka teadmisi. Tunnustatud 
jooksuekspertide dr Patrick Milroy ja 
treener Joe Puleo koostatud „Jooksu 
anatoomia” ühendab praktilise jook-
sutreeningu ja anatoomia-alased teo-
reetilised teadmised käepärases ja 
arusaadavas vormis käsiraamatuks. 
Raamat sisaldab jooksjate vajadusi 
arvestavaid jõuharjutuste kavasid ja 
anatoomilisi jooniseid, täpseid juhi-
seid ja põhjendusi. 

Eesti poliitika  
ja valitsemine 
1991-2011
koostanud Raivo Vetik
468 lk, pehme köide
Artiklikogu on pühendatud Eesti polii-
tika ja riigivalitsemise arengule viima-
se paarikümne aasta jooksul demo-
kraatiale omaste institutsioonide ja 
toimijate kujunemise, vastastikuse ko-
hanemise ja sobiva tasakaalu otsimi-
se võtmes. Tegemist on interdistsipli-
naarse käsitlusega, politoloogia ja 
avaliku halduse kõrval sisaldab ana-
lüüs ka ajalooteaduse ning tuleviku-
uuringute perspektiive. Autorid loo-
davad, et pakutav ülevaatlik käsitlus 
aitab kaasa Eesti poliitika seniste 
saavutuste ja kitsaskohtade sügava-
male mõtestamisele.

Mine parem metsa!

Shiva kummardajad askeedid ehk sadhu’d Nepali pealinna Kathmandu lähedal Pashupatinatha Shiva templis.             Foto Martti Kalda

Mihhail Lotman

Claude Lévi-Straussi „Struktu-
raalantropoloogia” (1958) on 
humanitaar- ja sotsiaalvaldkon-

nas üks tähtsamaid ja mõjukamaid teo-
seid, mis Euroopas pärast Teist maail-
masõda on avaldatud. Raamat on tõlgi-
tud paljudesse keeltesse ning sellest on 
ilmunud mitu kordustrükki. 1973. aas-
tal avaldas Lévi-Strauss järje, „Struktu-
raalantropoloogia II”, millest sai samuti 
ülimalt oluline ja edukas raamat. 
„Strukturaalantropoloogiat” ja neljaköi-
telist teost „Mütoloogikad” peetaksegi 
Lévi-Straussi tähtsamateks töödeks.

Ka Eesti lugejale on Lévi-Strauss 
võrdlemisi hästi tuntud, kuigi natuke 
ühekülgselt – ülekaalus on populaartea-
duslikud ja publitsistlikud kirjutised. 
Niisiis on „Strukturaalantropoloogia”  
ilmumine tähtis ka selles mõttes, et loob 
aluse teistele Lévi-Straussi kontsept-
sioonidele ja analüüsidele. Ka varem 
eesti keeles ilmunud „Metsikut mõtle-
mist” on pärast „Strukturaalantropoloo-
gia” lugemist kergem mõista. Marek 
Tamme koostatud eestindus kujutab 
endast asjatundlikku valikut mõlemast 
köitest, millele on lisatud ka paar temaa-
tiliselt haakuvat artiklit mujalt.  

Ajalugu, etnoloogia ja muud loomad

Lévi-Strauss analüüsib nii müüte kui 
ka „metsiku” ühiskonna erinevaid sot-
siaalstruktuure (kõige põhjalikumalt 
sugulussuhteid ja matrimoniaalset prak-
tikat), samuti keelt oma kindla leksikoni 
ja grammatikaga. Antropoloog ei saa 
seega olla ei erapooletu vaatleja (positi-
vistliku etnograafia ideaal) ega interv-
jueeriv küsitleja, kes piirdub kultuuri-
kandja vastustega oma küsimustele, mi-
da see või teine asi või nähtus tähendab. 

Antropoloog on nagu keeleteadlasest 
dešifreerija, kes tänu oma analüütilise-
le oskusele saab uuritavast kultuurist 
teada kui mitte rohkem, siis kindlasti 
täpsemalt, kui selle kultuuri kandjad 
ise oskavad formuleerida. Näiteks ka-
sutab Lévi-Strauss sugulusstruktuure 
analüüsides Nikolai Trubetzkoy välja-
töötatud fonoloogilise analüüsi meeto-
dit. Fonoloogiat ja sugulussidemeid 
ühendab Lévi-Straussi sõnul mitte üks-

nes metodoloogiline aspekt, vaid ka  
asjaolu, et mõlemal juhul on tegu vald-
konnaga, mida keele ja kultuuri kand-
jad tavaliselt ise ei teadvusta.

Tahaks siiski loota, et Lévi-Straussi 
„Strukturaalantropoloogia” (vähemalt 
selle esimene osa) ilmuks eesti keeles 
ka tervikuna, sest paraku on „tehnilise-
mad” peatükid, nagu „Strukturaalana-
lüüs keeleteaduses ja antropoloogias”, 
valikust välja jäänud.

Seoses raamatu ilmumisega tuleb 
aga esile tõsta mitte üksnes Marek 
Tamme, kes oli selle projekti initsiaator 
ja mootor, aga ka tõlkijat Anti Saart, kel-
lel on õnnestunud sisu lihtsustamata 
luua eesti keeles selge ja isegi nauditav 
tekst. Raamatule annab lisaväärtuse 
Toomas Grossi tutvustav sissejuhatus.
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Prantsuse antropoloog Claude Lévi-Strauss Brasiilias 1930. aastatel.



Tummine ja otsast  
otsani Venemaad täis
See on huvitav, kuidas Šiškin näiliselt 
kaugest minevikust alustades käsitleb 
tegelikult meiegi jaoks äärmiselt olulist 
perioodi ajaloos – Nõukogude Sotsia-
listlike Vabariikide Liidu lagunemist ja 
vahetult sellele järgnenud aega, seda 
ühte tõelist ajaloolise paradigma muu-
tust, mille suurem osa meist on üle ja 
läbi elanud. Seda muidugi sealt Mosk-
va poolt, sealse vaese haritlase poolt 
vaadatuna. Kuidas lagunes juba harju-
museks saanu, kuidas selle asemele 
astus miski muu, millele suurem osa 
inimesi kuidagi pihta ei saanud, mis 
aga ometi ainsatki hinge puutumata ei 
jätnud. Kuidas läheb edasi elu, kui elu 
kese ära võetakse? 

Suurte ajalooliste sündmuste taga toi-
metavad aga alati täiesti tavalised inime-
sed, kes käivad väljakäigus, pesevad 
ühiskorteri vannitoas hambaid, surevad 
vähki, jäävad auto alla, ja needki liinid 
on kahes romaanis ühendatud. Niipalju 
ütlen, et need, kellest järgmises romaa-
nis saavad üks juhtliine-juhtmotiive ehk 
Tristan ja Isolde, astuvad lugeja ette just 
„Izmaili vallutamises”. Edasi tuleb ise lu-
geda.

Šiškin on kirjanik, kes peab oma ro-
maanid ise läbi elama, tema juba asju 
peast välja ei mõtle. Sestap võtab nende 
kirjutamine ka kaua aega, tema enda sõ-
nul ikka viis aastat vähemasti – kiiremi-
ni elu lihtsalt ei luba, sest lisaks elamise-
le on tarvis ka aega, et elatu eneses läbi 
töötada, enne kui sellest saavad sõnad, 
laused ja raamatud. Ja kirjutab ta aegla-
selt, ehkki lugema sunnivad need pak-
sud raamatud end ühe suure raske hin-
getõmbega. Tekstis ei ole enamaks ae-
ga jäetud.

Tihe, tihke, tummine ja otsast otsani 
Venemaad täis, selline on „Izmaili vallu-
tamine”. Vallutatagu! Auhind on väärili-
ne.
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nit on väga raske tõlkida, vaevalt leidub 
romaanis lehekülge, mille tõlkimiseks ei 
ole tarvis teha taustatööd, vaevalt stsee-
ni, mis ühel või teisel moel ei seostuks 
mõne teisega selles romaanis või väljas-
pool seda, teksti läbipõimituse astme 
oskab Šiškin viia kõrgeimale võimaliku-
le tasemele, ei ole motiivi või väljendit 
või sündmust, mis seisaks isoleerituna. 

See on meisterklassi tõlge. Võtkem 
näiteks või seegi, kui osavalt on romaa-
ni põimitud eesti vanasõnad, ütlemised, 
lauluread – need jätavad täiesti orgaani-
lise mulje, nagu oleksidki alati siin ol-
nud. Ja ometi me ju teame, tunneme 
ära. 

Nii mõneski mõttes meenutab  
Šiškini kirjutamislaad hiljuti kõigi oma 
põhiteostega eesti keelde jõudnud 
W.G. Sebaldit. Iseäranis silmatorkav on 
see sarnasus „Izmaili vallutamise” pu-
hul, ehkki Šiškini looming on loomuli-
kult puhtatõuline ilukirjandus, samas 
kui Sebald kõigub žanripiirdel. 

Kätlin Kaldmaa 
kirjanik ja tõlkija

Mihhail Šiškin (1961) on üks 
omapärasemaid kaasaegseid 
vene kirjanikke – ühelt poolt 

justkui peetakse tema loomingust 
ametlikus liinis kõvasti lugu ja antakse 
auhindu, teisalt aga on ta – loomulikult 
mitteametlikult – kantud nende kirjani-
ke nimekirja, kelle loomingu kohta ei 
ole soovitatav – tähendab: ei tohi – üli-
koolides uurimistöid kirjutada. 

Tema teine omapära seisneb aga sel-
les, et juba 1995. aastast saadik elab ja 
töötab Šiškin Šveitsis ning viimaste aas-
tate jooksul on ta tunnistatud teistega 
võrdväärseks šveitsi kirjanikuks, seda 
hoolimata asjaolust, et oma raamatud 
kirjutab ta endiselt vene keeles, mitte 
üheski Šveitsi neljast riigikeelest. 

Vastuvõtust šveitsi kirjandusse annab 
tunnistust ka hiljuti Looreni tõlkijate 
loomemajas toimunud spetsiaalne Šiški-
ni tõlkijate seminar. Elavate kirjanike 
tõlkijatele mõeldud seminare korralda-
takse harva, saati siis veel võõral maal. 
Loomulikult on see teisel pool ainult 
pinnuks silmas – keel on küll vene, aga 
elu, mille kirjanik on endale valinud, 
enam mitte. 

Komeet kirjandustaevas
Kirjandusse sööstis õpetajana töötav 
Šiškin 1993. aastal nagu komeet ajakir-
jas Znamja ilmunud jutuga „Kalligraa-
fiatund”. Peatselt ilmus ka esimene ro-
maan „On kõigil ees vaid öö” (1993) ja 
2000. aastal seesama suvel eestikeelse 
kuju saanud „Izmaili vallutamine”, mis 
pälvis Vene Bookeri kirjanduspreemia. 
Tuletaksin siinkohal meelde, et tege-
mist ei ole esimese Šiškini romaani 
eestindusega – kaks aastat tagasi ilmus 
Jüri Ojamaa suurepärases tõlkes tema 
kolmas romaan „Veenuse juus” (vene 
keeles 2005), mille tõlked on autorile 
toonud kaasa veel auhindu ja meeletul 
hulgal kirjanduslikke reise riigist riiki 
ühelt festivalilt ja raamatuesitluselt tei-
sele. Ootamatud kohtumised messide 
ja festivalide tagatubades on juba saa-
nud nii harjumuspäraseks, et ootama-
tus on pigem see, kui teda kusagil näha 
ei ole. 

„Izmaili vallutamise” juurde asudes 
tuleb kõigepealt märkida, et kaht Šiški-
ni romaani eesti keeles ilmumise järje-

Kõigepealt Izmail,  
järgmiseks terve maailm

korras lugedes tekkis vähemalt siin- 
lugejal vahel tagurpidi Ameerika mäge-
de efekt. On ju põhilisena kasutatud 
stiilivõte – omapärane teadvuse voog, 
mis meeletu kiirusega ühe asja, mõtte, 
nähtuse, aja juurest teise juurde liigub, 
kasutusel mõlema romaani juures, küll 
aga on see romaanis „Veenuse juus” vii-
dud aste kõrgemale ning sisse toodud 
uusi stiile, žanre, teemasid. Nii peabki. 

Sama kehtib ka sisu ja teemade osas. 
Edasiminek, maailma laienemine, te-
maatika avardumine on ilmselge. Ja 
ometi tekib küsimus, kuidas ometi on 
see võimalik. Väga kõvasti lihtsustades 
seeläbi, et kui „Izmaili vallutamise” 
sündmused leiavad (taas lihtsustatult) 
aset avaral Venemaal, siis romaanis 
„Veenuse juus” tuleb juurde välismaa, 
Euroopa – Itaalia ja Šveits. 

Meistriklaasi tõlge
Olgu öeldud, et Meelis Lainvoo tõlge ei 
jää sugugi alla Jüri Ojamaa omale. Šiški-

Vene uuema põlve üks tunnustatumaid väärtkirjanikke Mihhail Šiškin.                 Foto SCan-

ilmunud
Teeme koos.  
Putukad-mutukad
Lully Gustavson
44 lk, pehme köide
Selles raamatus tegutse-
vad liblikatüdrukud ja kiilipoisid,  
putuka-mutukabeebid ja nende issid-
emmed. Lapsed õpivad neid tegelasi 
endale ise meisterdama ning nende-
ga koos vahvaid mänge mängima.

Looduse hääled. 
Mets
Maurice Pledger
tõlkinud  
Anna-Liisa Tiisma
16 lk, kõva köide
Raamatu kaante vahel ootavad luge-
jat igat nägu ja tegu metsaelanikud. 
Lükka oksad kõrvale ja avasta põne-
vaimate metsade peidetud saladu-
sed. Samal ajal, kui teed tutvust ruu-
miliste piltidega, saad kuulda käo 
kukkumist, majesteetliku põdra 
möirgeid ja puuma urinat.

Minu suur  
loomaatlas
tõlkinud Tanel Tänna
144 lk, kõva köide
Uudishimulikud noored 
saavad raamatust teavet enam kui 
131 erineva loomaliigi kohta – loo-
mabeebidest, lemmik- ja farmiloo-
madest, metsade ja mägede looma-
dest, metsikutest ja suurtest looma-
dest. Teed loomariiki juhatavad neli 
küsimust – kes, mida, kus ja kas 
teadsid.

Loodusvaatleja  
kleepsuraamat
Jane Crisholm
tõlkinud Hanna Ingerpuu
98 lk, pehme köide
Kasulik teave paljude taimede ja loo-
made kohta, lilledest ja mesilastest 
puude ja vähkideni. Olles kohanud 
mõnda huvitavat lille, puud, lindu, 
kala, imetajat või teisi loomi, saad 
raamatust uurida, kellega tegu. See-
järel otsi 300 kauni kleepsu hulgast 
üles õige ning pane kirja leiukoht ja 
-aeg. Nõnda koostad oma isikliku 
loodusraamatu. 

Voolimise võlu
Bernadette Cuxart
tõlkinud Riina Turi
96 lk, pehme köide
Värviküllaselt illustreeri-
tud ja täpseid tööjuhiseid sisaldav 
raamat köidab lapsi igas vanuses 
ning annab väiksematele huvilistele 
võimaluse veeta loominguliselt  
aega koos vanemate või õpetajaga. 
Esmapilgul võib tunduda uskumatu, 
aga kõigil keerukana näivatel olendi-
tel on tegelikult äärmiselt lihtne  
valmistusviis.

Iisraellaste ja  
palestiinlaste lugu
Martin Schäuble,  
Noah Flug
tõlkinud Urmas Kaldmaa
152 lk
kõva köide
Lähis-Ida konflikti saab mõista ainult 
iisraellaste ja palestiinlaste ajalugu 
tundes. See on pikkade, järjest uute 
ägedate võitluste lugu, millel ei  
paista lõppu. Raamatus saavad sõna 
Iisraeli ja palestiina alade elanikud, 
kes on neis võitlustes osalenud ja 
kannatanud. Nende jutust ilmneb,  
et selles konfliktis pole lõplikku tõde, 
veel vähem on õigus vaid ühel poo-
lel. Autorid tahavad näidata, et seni-
sed arusaamad peavad muutuma, 
sest sõda ei lahenda konflikti  
kummagi poole jaoks.

Izmaili  
vallutamine
Mihhail Šiškin 
tõlkinud  
Meelis Lainvoo
408 lk, kõva köide

Ilmamängud
Kristel Vilbaste
72 lk, pehme köide

100 vahvat  
kullimängu 
Eve Külmallik,  
Eve Sepper
112 lk, pehme köide 

Kärt Jänes-Kapp
 

Lastele on läbi aegade meeldinud 
mängida ja aktiivselt tegutseda. 
Küllap on seda kogenud iga lap-

sevanem ja õpetaja. Mängud ühtlasi 
arendavad lapsi nii füüsiliselt kui ka 
vaimselt ning annavad õpetajale-kasva-
tajale suurepärase võimaluse lõimida 
kehaline aktiivsus teadmiste omanda-
misega. 

Kirjastuselt Koolibri on ilmunud kaks 
esimest mängude sarja raamatut –  Eve 
Külmalliku ja Eve Sepperi „100 vahvat 
kullimängu” ning Kristel Vilbaste  
„Ilmamängud. 64 lustakat rahvapäri-
muslikku õuemängu”.

Kullimäng on ikka põhinenud aktiiv-
sel liikumisel – tagaajamisel ning kinni 
ja lahti löömisel. Nii on see ka Eve  
Külmalliku ja Eve Sepperi kokku pan-
dud kullimänguraamatus. Osa kogumi-
kus toodud mänge on igihaljad, peaae-
gu nagu rahvalooming, teised autorite 
endi välja mõelnud. Kogumikust leiab 
huviline nii kõige väiksematele sobilik-
ke mänge kui ka niisuguseid, mille 
reeglite täitmiseks peab kullimängus 
juba lausa proff olema. 

Kui kullimängude raamatus on põhi-
rõhk väledusel ja osavusel, siis Kristel 
Vilbaste ilmamängude raamat pakub põ-
neva võimaluse õppida paremini tund-
ma rahvapärimust ning jälgida aastarin-
gi looduses. Lille, lehe või puuoksaga 

mängides jääb mõnigi plastmassist lelu 
ostmata ning meie tegevustes ja mängu-
des säilib edaspidigi oma ja ehe. See on 
raamat, mis tuletab meelde: paljud päri-
muslikud nipid ja nõksud on väärt, et 
neid jätkuvalt väärtustada ja elus hoida.

Oma ja eheda hõngu lisavad mõlema-
le mängude sarja raamatule Kadri Roosi 
vahvad pärimuspõhised illustratsioonid.

Raamatutes „100 vahvat kullimängu” 
ja „Ilmamängud. 64 lustakat rahvapäri-
muslikku õuemängu” pakutud ideid 
saavad edukalt rakendada täiskasva-
nud, et õppimist ja vaba aega laste jaoks 
põnevamaks muuta, aga paljud neist on 
täiesti jõukohased elluviimiseks või vä-
hemasti lugemiseks-uurimiseks ka las-
tele endile.  

Laste mängud nagu muistegi!
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Müstiline Putin
Feodalism,  
korruptsioon ja jumal  
Vene ühiskonnas 
Anna Arutunyan
304 lk, pehme köide
Venemaa kirjastajad ei söanda  
seda raamatut välja anda. Ka mõned 
Venemaa naabrid on raamatu  
kirjastamisest loobunud. Viimased 
üheksa aastat Venemaal elanud 
kakskeelse vene-ameerika ajakirja-
niku päevakajaline ja provokatiivne 
raamat ei otsi vastust sageli esita-
tud küsimusele, kes on Vladimir  
Putin, vaid analüüsib vahetult ja 
põhjalikult praeguse Venemaa  
kultuuri ja majandust ning nende  
inimeste psüühikat, kes on lasknud 
Putinil kujuneda selleks, kes ta 
praegu on.

Kartul. Meie  
lemmik toidulaual
Epp Mihkels
132 lk, kõva köide
Raamatu esimene osa 
sisaldab hulganisti ideid ja nõuan-
deid kartulist erinevate lisandite val-
mistamiseks. Teise ossa on kogutud 
valik retsepte suupistetest kuni ma-
gusate küpsetisteni. Nende sekka 
ka suppe, pirukaid, vormiroogasid 
ja muud toekamat, et kõht ikka täis 
saaks. 

Ööaeg ehk mis 
kõik juhtub öösel
Mauri Kunnas,  
Tarja Kunnas
44 lk, kõva köide
Mitte kõik ei veeda ööd magades, 
vaid just sel ajal toimub palju roh-
kem, kui keegi uneski näha võib. 
Ühel ei lase magada beebi, teisel 
hambavalu. Nii mõnigi laps tuleb  
ilmale just öisel ajal. Pagar annab 
kirjakandjale sooja saia. Öö on kiire 
aeg ka taksode jaoks ja näiteks len-
nujaamas on alati saginat. Tähistae-
vast võib aga peale lennukite maan-
duda hoopis kummalisi olendeid...

Õnnelik hommik
Peeter Wõrk
120 lk
pehme köide
Kas oled elurõõmus ja 
õnnelik iga päev ja iga hetk? Või on 
sul alatasa kiire ning suur osa argi-
elust tundub rutiinina? Meie tänane 
elu on keeruline ja kontrollitud ning 
põhineb tihti vastandamisel ja  
eitusel. Me tunneme kaasa kodutule 
koerale, aga mitte kodutule inime-
sele. Osa inimesi aga tahab elada 
teistmoodi ja osa juba elab – elab 
nii, et esmatähtsaks saab õnnetun-
de ja elurõõmu tajumine. „Õnnelik 
hommik” on nägemus sellest,  
milliseks me muutume ja milliseks 
muudame maailma, kes sellest  
võidavad ja kes kaotavad. 

Meie, Rööbelid
Siri Kolu
121 lk 
kõva köide
Maanteeröövel Kuri-
Kaarle röövib kümne-
aastase Vilja Vainisto, sest Rööbeli-
te pere lapsed, superröövel Hele ja 
härrasmeesröövel Kalle, igatsevad 
sõpra. Harilikult muidugi röövivad 
Rööbelid autodest ikka komme,  
sinepit ja teisi taolisi hõrgutisi ning 
ajakirju ja barbisid. Röövlihommiku-
eined, ujumispeatused ja kioski-
rööv, täiskiirusel kihutamine ja  
maanteeröövlite suvepäevad –  
mis saaks olla veel toredam! 

Sash Uusjärv

Kent Raju raamat „Kadunud maa” 
(sarja „Tuntud universum” esi-
mene raamat) võiks olla juba 

maandunud ulme- ja fantaasialugejate 
lugemislaual. Douglas Adamsi lugude 
ning „Futurama” kiiluvees seilav lobe-
dalt kirja pandud kosmoseseiklus on 
Eesti uuemas ulmes mitmes mõttes  
teretulnud lisandus, kuid arenguruumi 
autoril veel jätkub.

Lugema hakates – või õigemini veel 
enne seda – tekkisid minus üsna vasta-
kad tunded. Kas tegemist on otsese 
pastiššiga või mitte, polegi tegelikult 
oluline, küllap kargab Adamsi nimi pä-
he igale vähegi kogenumale ulmeluge-
jale juba kaanelt kokkuvõtet lugedes. 
Müüginõksuna on see kahtlema ge-
niaalne samm, sest Adamsi fännid on 
suurearvuline ning lojaalne. 

Teisest küljest tekitab assotsiatsioon 
tuntud kirjanduskorüfeega õigustatud 
ootusi, mida „Kadunud maa” kahjuks 
alati ei täida. Kardan, et just seetõttu on 
raske raamatusse n-ö sisse elada – ko-
narlikuvõitu lauseehitus, nii mõnigi 
kord pingutatud naljadest küllastunud 
tekst ning mitmed klišeed (nt maffia-
vennad Mario, Antonio ja Luigi) nõud-
sid tõsist „sissemurdmist”. Kuid mida 
edasi, seda paremaks asi läks. Tempo 
loksus paika, nii mõnedki klišeekillud 
said omapärase lihvi ja näo ning hu-
moorikas dialoog muutus suuremas 
osas loomulikuks ja nauditavaks. 

Ideedest puudu ei tule
Millega on siis tegu? Lühidalt öeldes 
tegutseb loos neljaliikmeline kirev 
seltskond (inimene Merf, tulnukas Zer-
gio, intelligentne joodikust röster Pii-
lips ja kaunis laevamehaanik Aurora, 
kah inimene), kelle sihitu (suuna vali-
misel on oluliseks määrajaks poolejüää-
nine täringukujuline münt, mille küljed 
on tähistatud vastavalt edasi, tagasi, 
paremale, vasakule, üles, alla) ringilen-
damise eesmärk on leida üles planeet 
Maa. Miks, see polegi lõpuni arusaa-
dav. Oma retkel külastavad nad mit-
meid põnevaid planeete (tiheasustatud 
McPlaneet, täiesti asustamata planeedi-
suurune teemant, valitsusplaneet Riic 
jne), kohtuvad huvitavate (peamiselt 
ohtlike) isikutega ja jõuavad lõpuks väl-
ja Tuntud Universumi valitseja endani. 
Ideedest autoril puudu ei tule. Maailm, 
kus sündmustik toimub, on multifilmili-
kult värvikirev, ootamatusi täis ning 
absurdsetest situatsioonidest küllastu-
nud. Muigama paneb nii mõnigi koht 
(mõni lausa naerma), ja kuigi parallee-
lid eelpoolmainitud eeskujudega on 
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hõlpsalt hoomatavad, ei tekita see tõr-
get. Autor on suutnud oma kangelased 
kõnelema panna iseenda häälega, vähe-
malt suuremas osas. Kuna teoses prak-
tiliselt puuduvad kirjeldused ja leidub 
vaid üksikuid pikemaid monolooge – 
pärliks nende hulgas on kahtlemata 
Piilipsi lugu oma minevikust –, on loo 
tempo väga kiire, kuid see ei tule sugu-
gi kahjuks. 

Kerge meelelahutus
Raamatu suurim nõrkus on tegelaste 
pinnapealsus. Kuna tegemist on kerge 
meelelahutusega (autori enda sõnul tun-
dub isegi termin „ilukirjandus” raamatu 
kohta liiga pühalik ning ta ütleb, et „Ka-
dunud maad” on mõnus lugeda puhku-
sel, võrkkiiges, rannas lesides, aga sa-
mamoodi ka lihtsalt peale väsitavat päe-
va kodus lõõgastudes), on teatud karika-
tuursus ilmselt taotluslik, kuid mingi 
sügavus on siiski vajalik kas või selleks, 
et lugeja tegelastest üldse hooliks. 

Mõlema peategelase, Merfi ja tema 
kolmesilmse rohelise sõbra Zergio 
taustast ja sellest, miks nad koos ringi 
lendavad, ei saa peaaegu midagi teada. 
Esimene tundub olevat luuser ja teine 
mahhinaator, üsna sarnaselt „Futura-
ma” lahutamatutele sõpradele Fryle ja 
Benderile. Ka raamatu teises pooles 
meeskonnale lisanduv seksikas õlinäpp 
Aurora paistab olevat sisse kirjutatud 
vaid sellepärast, et ta on seksikas, ja au-

toril on tekkinud tunne, et võiks vist 
mingit romantilist pinget lisada. Mitte 
et seda tekiks, või sündmuste käiku ku-
ni senimaani arvesse võttes üldse vaja 
oleks. Aga küllap on armujanus lugeja-
tel midagi oodata järgmistes osades. 

Kummaliselt kombel on loo kõige 
sümpaatsem ja paremini lahtikujutatud 
tegelane röster Piilips, kes oma kõne-
pruugilt ning käitumiselt meenutab 
ükskõik millist muhedat külapoe trepil 
istuvat jotat – ta on lakkamatult purjus, 
aga see-eest täis elutarkust. Kaootilise-
le sõpradepaarile juhuse tahtel kaenlas-
se visatud stoiline kodumasin täiendab 
ja tasakaalustab kosmoselaeva mees-
konda suurepäraselt. 

Näpukaid siin ja seal
Uriseda võiks ka mitmete väiksemate 
näpukate üle. Näiteks Merfi kaart, mis 
raamatu alguses on ilmselgelt täiesti 
tavaline ja mingi tähenduseta, muutub 
järsku kolmemõõtmeliseks ja saab kaa-
sa loo vanaisa lollist naljast; laev hak-
kab umbes poole loo pealt järsku rääki-
ma (ja tundub lõpus isegi Piilipsiga ar-
musuhteid arendavat), kuid on selgu-
setu, miks ta alguses mitmes eluohtli-
kus seikluses kangekaelselt vaikis või 
mis põhjusel ta otsustas häält tegema 
hakata; esimene ussiaugu läbimine tu-
leb Merfile ja Zergiole suure jahmatu-
sena, hiljem oleks need nagu tavalised 
kosmosereisi osad… Selliseid segaseid 

kohti võiks muidugi ka toimetaja mär-
gata ja algajale autorile osundada.  

Ja – võib-olla on see minu isiklik kiiks 
ja paljudele teiste lugejate jaoks on tege-
mist hea naljaga, aga see, et autor jättis 
valitsushoonesse sisenemise lahti kirju-
tamata, oli paras maksahaak. Läheneb 
loo kulminatsioon ning lõpliku lahendi 
leidmiseks on tegelastel varuks „nii ge-
niaalne plaan, et (...) Trooja hobune tun-
dus selle kõrval haledana, Napoleoni, 
Caesari ja Bushi plaanid lausa lapsikute-
na”. Põnevus on laes, kuid järgneb an-
tikliimaks, sest autor ei vaevu kogu se-
da geniaalsust lugejatega jagama. Kas 
mitte selle jutustamine, kuidas asjad toi-
muvad, polegi raamatute idee?

Kokkuvõttes on tegemist lootustand-
va autoriga, kellel on ohtralt arengu-
ruumi, nii et sarja järgmist osa võib hu-
viga ootama jääda. Lisaks täiskasvanud 
lugejale meelelahutuse pakkumisele 
sobib naljakas ja tempokas raamat häs-
ti ka põhikooliealise raamatusõbra 
lauale.

Võib tunduda, et müütilise planeedi Maa leidmine ei olegi nii raske. Foto raaMatuSt

Kärt Hellerma

„Taevarändurid ja teisi jutte” on 
mõnevõrra eriline lasteraa-
mat, sest koondab samade 

kaante vahele jutte, mis mõeldud erine-
vas vanuses lugejatele. Toimub ju sel-
les liikumine lihtsamatelt juttudelt kee-
rulisemate poole. Kogumiku astmelise 
ülesehituse taga on püüd tuua ühe raa-
matu lugejaskonda korraga mitmes eas 
lapsi, arvestades nende ootusi ja aru-
saamise taset. Kuidas see on õnnestu-
nud, otsustab lugeja. Need lood – või 
mõistukõned – on pühendatud elule 
laiemalt, sest kõik meie ümber on elav. 

Elu ürgset loomust tajudes 
„Päeva ja öö” kirjutasin ühel talvisel 

pööripäeval. Oli pime ja hämar aeg, aga 
pärast loo lõpetamist läks tubagi valge-
maks ja hingel hakkas kergem. 

„Päikesevanker” räägib surmast – kä-
sitleb teemat, millest ei tavatseta laste-
ga kõnelda, sest arvatakse, et teema 
hirmutab last või on tema jaoks liiga 
raske. Päikesevankri motiiviga seostub 
ka „Draakon ja päike”, mille aluseks on 
õpetlik müüt tiivad kõrvetanud Ikaro-
sest. Kuigi väikesest draakonist sai 
oma avastamisjanu ohver, tuleb iga asi 
järele proovida. Alles siis mõistad, on 
see õige või vale. 

Raamatu nimilugu kirjutades tajusin, 
et sügavalt mu teadvuse sopist kerkis 

esile meie regivärsi rütm, eesti keele 
kauge, maagiline aluspõhi. See ilmub 
ikka, kui kirjutad oma emakeeles, sest 
see on iga jutustaja jõuallikas. 

Eesti keel on kui sügav, võimaluste-
rohke kaev, kust ammutad vägevat jõu-
du ja loitsid selle elavaks. Meie oma 
keel... See on austav ülesanne: anda 
edasi keele võlu ja sisimat rikkust. 

Emakeel kiigutab ja lohutab, taas-
elustab teadmisi, millest on kergem 
rääkida pigem kujundite keeles kui  
otsesõnu. 

Pole juhus, et raamat algab lookesega 
„Tähtsad tähed”, mis kiidab eesti keele 
ilu ja viib kirjatähe kokku taevatähega. 
Seda kirjutades oli mul tunne, et see jutt 

on mõnes aabitsas juba olemas. Suur oli 
mu üllatus, kui selgus, et nii see pole. 
Ometi olen ma salakesi kindel: see lugu 
ja ka kõik teised lood, mis selle raamatu 
kaante vahele on koondatud, on olnud 
juba varem kusagil võlumaailmas ole-
mas ja mul on olnud vaid õnne 
need lugeja ette tuua.
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