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SEAL
MONTANAS...
Kuus kuud viibis Montanas, USA lääneosariigis, “Tallinnfilmi” režissöör Arvo Iho. Läinud end Montana ülikooli erialaselt täiendama, sai
Arvo Ihost endast seal filmieriala õppejõud. Lisatulemiks ka seal teh
tud dokumentaalfilm indiaani kunstist. Kuidas oli seal, Montanas — ja
mujalgi Ühendriikides, kus õnnestus viibida (Los Angeles, New York,
San Francisco), SELLEST RÄÄGIB ARVO IHO 6. LEHEKÜLJEL
Eesti meestel
jäi siiski
Montanas
automaatrelv
ostmata.

TOOMAS HENDRIK ILVES (Raadio "Vaba Euroopa”):
“Üksnes Rumeenia ajakirjandusseaduse eelnõu, mis võeti muide tagasi pärast
rahvusvaheliste organisatsioonide ning USA riigidepartemangu hukkamõistu, on
praegusest Eesti eelnõust totalitaristlikum...”
...........................................................................* ......................................................

........................... .

...................................i V*. iU k.J.

EDUARD LAAMAN.

“EESTI
ISESEISVUSE SÜND”
"Eesti iseseisvuse sünd"
on unikaalne ühemeheteos
eesti rahva visast võitlusest
omariikluse eest ärkamisajast
Eesti Vabariigi sünnini.
Tõesti vähe on neid raama
tuid, eriti just ajalooliste uuri
muste hulgas, millele on
määratud ilmuda mitu korda.
Eduard Laamani "Eesti ise
seisvuse sünd" on selles osas
meie eestikeelses ajalookir
janduses lausa fenomenaalne:
keskeltläbi veerandsaja-aastaste intervallidega ilmub see
raamat kolmandat korda —
1936.a. ilmus ta Eestis, 1964.a.
Rootsis ja nüüd taas kodu

Eriti vajalik on "Eesti ise
maal. Selle teose elujõud on
aja proovile vastu pannud. Ja seisvuse sünd" meie noore
seda kõigi olude kiuste, sest male põlvkonnale, kelle ajakuulus ju E. Laaman aasta looteadmised on selles osas
kümneid nende kirjameeste üpris lünklikud. Suurepära
hulka, kelle raamatuid eriti selt sobib teos ka abimaterja
raevukalt hävitati ning eri liks ajalooõpikute juurde ning
võib ka vastavas osas õpikut
fondidesse suleti.
asendada.
"Eesti iseseisvuse sünd" il
"Eesti iseseisvuse sünni"
mub vihikute kaupa 1991.—
1993.a. jooksul, kokku 8 vihi on andnud välja Eesti Kirjani
kut. Esimese vihiku ostjale on ke Liidu Kirjandusbüroo kirjärgmised vihikud garanteeri jastuskooperatiiv "Faatum ".
tud. Müügil kõigis suurema
JUHAN SAAR,
tes raamatukauplustes. Pabe"Faatum i"
ripuuduse tõttu on tiraaž
peatoimetaja
väike, selle tõttu rutake ost
misega.

Planeeringuvariant Kadriorus
Weizenbergi, Mäekaida ja Koidula t. vahel.

IRINA RAUD:

KIRJANDUS KUI MALU
JAAN KROSSI ettekanne Lahti-Mukkula kirjanduspäevadel 1991
Mu daamid ja härrad!
Et oleks võimalik kirjanduse ja mälu suhte kohta või
kirjanduse k u i mälu olemuse kohta midagi öelda, tu
leks kõigepealt piiritleda kirjanduse ja mälu mõisted.
Vähemalt neis elementaarseis piirides, mis tunduvad
olevat järgnevaks aruteluks tarvilikud. Aga loodetavasti
ei hakata mult nõudma, et (kas või neis elementaarseis
piirides) esitaksin siin kirjanduse definitsiooni. Sest see
oleks mõistetavasti võimatu ülesanne. Talitagem selle
pärast nõnda nagu sarnastel juhtudel tavaliselt: eelda
gem, et kirjanduse mõiste on kõigi arusaamaerinevuste
ja koolkonttalõltede kiuste oma tuumalt meile kõigile nii

võrd ühine, et jätkuva vaatluse katse end siiski ehk ta
sub. Niisiis kõigepealt mõni sõna mälust.
IndividuaalpsiMioloogiiise läheneja jaoks tähendab
mälu inimteadvuse konkreetset võimet. Võimet säilitada
laekunud informatsiooni. Pluss võimet muuta säilitatav
mobiilseks, voolavaks, kasutatavaks. Kui kogemusainest
reageeringuiks tänasele ja homsele maailmale.
Kuid tolle individuaalse mälu kohal, all või kõrval
eksisteerib veel miski, mida sotsiaalpsühholoogilise
vaatleja seisukohalt, ütleme vähemalt Gustave Le Boni
päevist saadik, nimetatakse kollektiivseks mäluks.
(Järg 2. lk.)

ARHITEKTID
TOETAVAD
IKKA
KUNSTIMUUSEUMI
EHITAMIST
(Vt. 9. lk.)
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(Algus 1. lk.)
üüdkem niisiis astuda sammu
võrra lähemale suhtele nende
mõlema mälu ja kirjanduse
vahel. Kusjuures oleks hea pidada
meeles: tavalises kõnepruugis tähen
dab mälu sageli rohkemat kui eel
mainitud kahte võimet, s.o. võimet
teabe säilitamiseks ja mobiliseerimi
seks. Tavalises keelepruugis hõlmab
mälu sageli ka seda teavet ennast.
Tähendab, nii anumat kui selle sisu.
Pluss menetlusi muuta sisu tarbe
korral voolavaks. Mida tavaliselt
ku isutakse mnemo teh nikaks.
Individuaalse mälu suhet kirjan
dusega puudutatagu allpool ainult
ühest aspektist: kui suhet kirjandus
liku loomingu ehk — lihtsustatult
— teose ja tema autori mälu vahel.
Ettekandes, mis on ilmunud sak
sa väljaandes "Loccumer Protokol
le", avaldasin 1989. aastal mõtteid
kirjanduslikust
loomingust kui
laiendatud autobiograafiast. Selles
kirjatükis visandasin võimalike kir
janduslike tekstide kolmikliigituse
idee, kusjuures liigituse aluseks on
autobiograafilise aine kasutamisviis,
mis neis tekstides ilmneb. Ja mulle
riäib, et see embrüonaalne siistematiseerimiskatse säilitab teatud kasu
tatavuse ka siis, kui autobiograafili
suse mõiste kontekstis asendatakse
autorimälulisuse mõistega.
Järelikult: teose nii-öelda mälulisuse esimene ja üldisim aste — kõik,
mis autor kirjutab, pärineb tema
isiklikust mälust. Ükskõik, kust ta
mälu on selle ammutanud, lapsepõl
vemälestustest, eilseist tähelepane
kuist, oma kogemustest, loetust või
kuuldust. Või oma järeldustest ja
oma fantaasiast. Kusjuures viimane
i''i alati taandatav varasemaile ele

sekarva hallis kuues, kes on nende
lähedal reelingu äärde astunud ja
silmitseb samuti praame. Nad hõi
kavad ka temale:
"Ja teie, noormees, — kas liiv?
Või põlevkivi? Või tsement?" M is
peale poiss kirtsutab pead raputades
oma teravat nima: "Ei. Saepuru.
Mõtelge erikaalu peale. Praamid on
ju kaelani täis. Liiva või muu selli
sega oleksid nad põhjas kui kirved."
Härrad insenerid lasevad tuua
hõiketoru ja küsivad järele. Puksii
rilt vastatakse: saepuru.
See on üsna puhtal kujul mäluline stseen. Ainult juhtunud mitte
aastal 1894 ja mitte Läänemerel
Tallinna ja Naissaare vahel ja ka
mitte rannasõiduaurikid nimega
"Blitz" ega ka mitte viieteistküm
neaastase Bernhard Schmidtiga.
Vaid toimunud üle neljakümne aas
ta hiljem, siin Soomes Haukivee jär
vel, väikesel tollasel reisijateaurikid
nimega "Orivesi". Kusjuures vas
tusõitnud praamide kollakashall
last, mis saepuruks osutus, oli Tal
linna inseneride arvates — sest
need seisid ka tol korral reelingul —
Outokumpu vasemaak, mida lõu
nasse laevatati. Ja terava ninaga
poiss polnud tol korral Bernhard
Schmidt, vaid teie alandlik teener,
tollal kuusteist aastat vana. Ja tol

mentidele ja esmakordsus väljendub
õieti üksnes vanade elementide uues
vastastikuses asendis.
Sel mälulisuse kõige üldisemal
astmel on autor oma mäluaine
enam-vähem pulveriseerinud ning
paigutanud aine kui mitte atomaar
sed, siis molekulaarsed osakesed
uutesse naabrustesse ning seostesse.
Sedamööda võiks seda astet nimeta
da mälupulbriastmeks. Teisel mälu
lisuse astmel — mis muuseas hõl
mab suurema osa ilukirjandusest —
ei koosne teos üksnes enam-vähem
pulveriseeritud mäluaine massist.
Sihi tõmmatakse sesse massi kaasa
ka suuremaid pragundamata mälupalasid, mõnikord terveid rahne.
Needki on kui uue tehismaailma —
teose — ehitusmaterjal, oma algseist
seostest lahti kistud ja lülitatud
uutesse struktuuridesse. Kuid sageli
on nende siseehitus sealjuures
enam-vähem säilitatud. Mõnikord
pisiasjadeni alles. Üks näide mu
enda kogemusest.
Mu romaanis "Vastutuulelaev"
leidub järgmine stseen.
Suvel 1894 sõidab hilisem teleskoopideehitaja Bernhard Schmidt,
tookord 15 aastat vana, väikesel rannasõiduaurikid "Blitz" Tallinnast
koju Naissaarde sealsamas lähedal.
Samal laeval sõidab ka seltskond
saarele rohelisse siirduvaid Tallinna
insenere. Merel kohatakse puksiiri
kahe praamiga. Praamide last on
avatud tekiluukidest näha: mingi
kollakashall mass. Ühed insenerid
kinnitavad, et see on liiv, teised —
põlevkivi, kolmandad — tsement.
Härrased on laevapuhvetis õlut riiiibanud. Nad on valmis kihla vedama
ja selgitama, millisel parteil on
õigus, kas tsemendi- või liiva- või
põJcvkiviparteil. Siis märkavad nad
JxJtvatut terava ninaga poissi vare

silmapilgid, ma kardan, isegi mitte
eriti alandlik, vaid oma teravmeel
susele omajagu uhke. Isegi nii uhke,
et see tema elamus tundus talle veel
poolsada aastat hiljem sobiv olevat
noore Bemhardi üleolekuhetke il
lustreerima. Kokkuvõttes: tüüpiline
juhtum meie süsteemi t e i s e astme
jaoks — rändrahnude astme jaoks,
kus suured looduslikud kivid ehita
takse purustatud mäluainesse sisse.
Kirjandusteose kolmandaks mälulisusastmeks oleks siis see, kus
terved mälukivimürakad esinevad
üha massiivsemal kujul ja kus lõ
puks polegi tegemist muuga kid —
ideaaljuhul — täiesti terve, täiesti
moratu rahnuga. See tähendab üle
ni memuaarse teosega — süsteemi
ga nii-öelda mälukaljuastmel.
Pole ju suurem avastus, et Tdrjaniku loomelaad on paljus tema mälulaadi peegeldus. Kui mitte kõik,
siis ometi palju sõltub sellest, kas ta
mälu on visuaalset laadi või pigem
auditiivne, kas ta mäletab asjade
värve või nende graafikat jne. Ja lõ
puks sellest, kas ta on oma mäluaine
v a l i k u mõttes nii mäluaine säili
tajana kui mobiliseerijana konstruk
tiivne või analüütiline. Kirjaniku
mäluaine, aga see tähendab ta teoste
materjal, sõltub ju täiesti sellest,
m i d a ta mäletab. Kas need on es
majoones ideed või argumendid või
stseenid, dialoogid, hääled, žestid,
traagika või koomika, harmoonia või
dissonantsid, värvid, lõhnad, maas
tikud või ütleme meeleolude pingeväljad inimeste ning asjade vahel.
Või kõige lihtsamalt küsitud: kas ta
mäletab esmajoones head või kurja?
Kas ta on loomuldasa süüdistuse
või kaitse esindaja? Või vähemalt
oma püüdluse poolest erapooletu
kohtunik?
Omaette probleemiks joji .mälu
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usaldusväärsus. Muidugi, kirjanikumälu suhtes kehtib usaldusväärsusnõue teisel tasandil kui tunnistajaütluste suhtes kohtus.
Tänapäeval leidub muidugi uusi
ja ammu klassikaliseks muutunud
näiteid inimmälu usaldusväärsuse
või pigem ebansaldatavuse illustree
rimiseks. Viiekümne aasta eest ju 
tustas meie kriminaalõiguse profes
sor Tartu Ülikoolis Helmut Kadari
meile kuulsast katsest, mis oli juba
siis pool sajandit vana ja mille oli
sooritanud vist Franz Liszt — heli
looja nimekaim ja nõbu. Giessenis,
Halles või Berliinis oli ta leppinud
mõnede oma üliõpilastega kokku ja
need olid lavastanud kuuldesaalis,
tosinate üliõpilaste silma all, tüli.
See algas sosinal, jätkus ägenevate
ja lõpuks raevukate lausetega ja tip
nes tõeliste rusikahoopidega. Siis
peatas professor tolle varase happe-

ning’i ja palus kõigil ruumis viibi
nud panna nende poolt nähtu kirja.
Tulemuseks oli mitukümmend isegi
essentsiaalides üksteisele vasturääki
vat seletust.
Nagu juba öeldud, kehtib tõelevastavusnõue kirjanduslikult kasu
tatava mäluaine suhtes märksa va
bamal tasandil. Licentia poetica
vabastab mäluaine ja modelleerib
seda. Aga mitte ainult tema. Sest sa
mal ajal kui tema, licentia poetica,
vabastab kirjaniku tõelevastavuse
sunnist, sunnib teine printsiip,
võiks öelda teatud obligatio artificis,
teda mitmeil põhjustel ja peaaegu
alati astuma mälulisest tõest üle ja
mööda.
Aastal 1788 kirjutas varstine
Jena ülikooli ajalooprofessor Schiller
Karoline von Wolzogenile: "Ajalu
gu 011 minu fantaasiale ainult laoks,
ja esemed seal peavad endile meeldi
da laskma, milleks nad mu kätes
muutuvad. Olen alati halvaks alli
kaks tulevasele ajaloouurijale, kellel

on õnnetus minu poole pöörduda "
Ses tsitaadis võib ajaloo vabalt
mäluga asendada: mälu on laoks
kirjaniku kujutluse tarvis ja objek
tid selles peavad leppima sellega,
mis neist tema kätes saab.
Ja nüüd veel ainult pisut väga
üldist suhte kohta kollektiivse mälu
jaldrjanduse vahel.
Vastavaid kollektiive ehk rühmi
on piiritletud äärmiselt erineval
moel: geograafiliselt (skandinaavia
kirjandus, ladina-ameerika kirjan
dus, euroopa kirjandus), konfessio
naalselt (luterlik, budistlik, katoliik
lik kirjandus), sotsiaalselt (kodanlik
või proletaarne kirjandus) jne. Aga
kõige endastmõistetavamalt väljen
dub teatud kirjanduse ja teatud
rühma teineteiselekuuluvus kirjan
duste ja rühmade põhitunnuses —
keeles. Sedamööda liigendub kirjan
dus kõigepealt rahvuskirjandusteks.

Kollektiivse rahvusliku mälu ja rah
vusliku kirjanduse suhe on evident
selt vastastikust laadi: üks loob ja
määratleb teist. Rahvuse kollektiiv
ne mälu võtab midagi rahvuslikust
kirjandusest, esmajoones selle põhi
teostest, töötlemisele ja säilitamisele:
kõnekäände, kujundeid, väärtusot
sustusi ete. Omalt poolt nõrjutab
orna mobiilseist ning oma seaduste
järgi mobiliseeruvaist kihtidest ainet
sündwaisse kirjandusteostesse.
Aga mis asi see rahvuse. mälu
õieti on?
Mitte ometi lihtsalt antud rahimse liikmete individuaalsete mälu
de summa. Vaid üksnes osa sellest
summast. Ka mitte antud rahvuses
se kuuluva representatiivse hulga
individuaalsete mälude summa.
Vaid ikka üksnes osa sellest sum
mast. Aga milline osa? Igatahes
mingis sidites väga põhiline osa.
Mõnede arvates kiuduvad sinna
juba Chomsky innated linguistic
struetur.es. Jungiaanide järgi inimliL

ku mõtlemise arhetüübid ja neil ra
janevad müüdid. Pierre Nora ja
tema mõttekaaslaste järgi esmajoo
nes nõndanimetatud lieux de
memoire — mälupaigad või kuidas
neid ka peaks tõlgitama — , et olek
sid nimetatud ainult mõned teoree
tikud esinevad põhiühikud. Aga —
kõik maailma koolkondlikud lõhes
tumised polegi ju niivõrd sisulist
kui proportsioonilist tüüpi. Näiteks:
kõik mittemarksistid möönavad, et
materiaalsed, majanduslikel tegureil
on maailmas oma roll, isegi oluline
roll. Aga marksistid väidavad, et see
on ainuotsustav roll. Ja hiiglaslik
konflikt ongi käes.
Jätkem niisiis kollektiivse rah
vusliku mälu siin mainitud (ja ka.
mainimata jäänud) põhielemendid
selliste?ia jõusse. Kuid lisagem neile
veel kübeke juurde. Rahvusliku
mälu oluliseks osaks on, nagu mulle
näib, kogemusest, mõnikord ürgam
musest kogemusest sündinud arva
mused — ning eelarvamused —
heast ja kurjast. Ja pragmaatilised
järeldused, mis neist arvamustest
tehtud. Niisiis puha asjad, mille
juured algavad õunapuu alt Eedeni
aias.
Need arvamused, otsused, hoia
kud ja järeldused kristalliseerusid
juba rahvaluules, sel kirjanduse
anonüümsel eelastmel, ning on eriti
olulised sellistes rahvuskultuurides,
kus rahvaluuletraditsioon on veel
või oli veel hiljuti elav. Eestist võib
tuua selle kohta lausa iiliadekvaatse
näite: Tammsaare aastal 1939 ilmu
nud romaani "Põrgupõhja uus Va
napagan". See on oma aja kriitiline
talupojaromaan, üks eelsõjaaegse
eesti kirjanduse esinduslikumaid
teoseid, ja samal ajal folkloorse põh
jaga kosmiline parabool.
Teiseks: kollektiivne rahvuslik
mälu mängib erilist rolli niisugus
tes kultuurisituatsioonides, kus loov
vaimne töö, eriti rahvusliku ühis
konna ning ajaloo vaba käsitlus on
poliitika ning ideoloogia poolt nii
võrd moonutatud, aheldatud ja
võltsitud, et rahvuslik kirjandus
(oma kunstiliste ja sellistena pisut
tabamatumate võimalustega) on
veel suhteliselt kõige vabam väljen
dama rahvusliku teadvuse põhimisi
hoiakuid.
Eesti juhtumil oli selline kultuu
risituatsioon, selline konflikt poole
sajandi jooksul silmanähtav. Ühel
pool: meie pärand, meie iseseisvuse
le pürgiv talupoeglik individualism
ja selle luterlik-kaine isiklik vastu
tustunne ühiskonna, Jumala ja
iseenda ees. Teisel pool: meile viis
kümmend aastat pähe vasardatud
kollektivism ja igasuguse isikliku
vastutuse täielik puudumine — väl
ja arvatud vastutus tegude eest,
mida iial polnud sooritatud või mil
lel oli tegija jaoks absoluutselt teine
moraalne tähendus, kui sellele või
mude poolt omistati.
Ka selle konflikti kohta pakub
eesti hiljutine kultuurilugu rea 80ndate ja 90-ndate aastate kirjandus
teostega rikkalikku ainet, näiteks
raamatutega niisugustelt autoritelt
nagu Mats Traat, Viivi Luik, Mati
Unt, Arvo Valton jt. Mis aga kuu
lub juba teisal käsitlemisele.
Kokkuvõtvalt: kõigest hoolimata
on kirjandus inimsoo suurim mnemotehniline leiutis.

JAAN KROSS
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ütleksin päris ausalt — üle paku
tud. Meid toitis võrdlemisi noor
kooperatiiv, nad tegid oma tööd
väga-väga hästi, aga me oleksi
me võinud palju vähem süüa ja
meid oleks võinud sellesama toi
du peal rohkem olla. Ja minu sü
gavaimaks kriitikaks selle aasta
metsaülikooli kohta olekski see,
et see jäi suletud ringiks. Talu
majades, kus me elasime, oli
ruumi küll, inimesed oleksid
võinud magada ka meie kasuta
da olnud Võhma kooli põrandal.
Kui on põnev üritus, siis tullakse
lihtsalt kohale ja ollakse. Ja kuna
massiteabes ei olnud metsaüli
kooli kohta mingit informatsioo
ni, et sellele üritusele oleks saa
nud tulla igaüks, siis jäi
niisugune mulje, et METROO
seltskond muutub privaatseks
klubiks, nagu üks inimene seda
ka sõnastas. Ja sellest oleks
äärimselt kahju, sest igas grupis
oleks vaja skandaalitsevat verd,
oleks vaja nn. noori, kuigi see
mõiste muutus küllaltki teravaks
— et kes on noor ja kes ei ole; et
kas me kõik ei olegi noored.
Muidugi oleme vaimselt noored,
aga ikkagi oleks sellele üritusele
olnud vaja palju mitmekesisemat
publikut, et oleks võinud toimu
da rohkem üllatusi. Nüüd toi
musid need üllatused n.-ö. ole
masolevate pingete ülekeemise
tagajärjel, aga neid võinuks ka
provotseerida. See tekitaks terve
vaimse õhkkonna, millest võiks
sündida mitmeid põnevaid sõp; russuhteid ja koostöövõimalusi.
Nii võiks sündida üleüldse huvi
tav ja vaimne üritus, mis end
igal aastal uuendab.

RRIVAATKLUBI
SAAREMAAL
TIINA
KIRSS
21. — 27. juulini toimus Saa
remaal järjekordne metsaülikool, milles osales umbes
kolmkümmend kodu- ja kolm
kümmend väliseestlast. KoduEestit esindasid teiste hulgas
Marju Lauristin, Jaak Allik, Liia
Hänni, Peeter Vihalemm, Märt
Kubo, Peeter Tulviste, Fred Jüssi, Tõnu Tepandi, külalisteks
olid Siim Kallas, Ülo Vooglaid,
Arvo Valton, Viiu Härm, PaulEerik Rummo jt. Üritus jäi tava
kohasest suletumaks ega ole ka
ajakirjanduses laiemat kajasta
mist leidnud.
Tiina Kirss, oled nüüd kaks
ja pool kuud elanud Eestis ja
meie eluga põhjalikult tutvu
nud. Milline mulje jäi sinule
lõppenud metsaülikoolist?
Sel aastal toimus metsaülikool Saaremaal Võhma külas.
Seda võiks võrrelda üritusega,
mis kaks aastat tagasi toimus
Käärikul. Seal leidis aset esimene
metsaülikool Eestis ja see oli
hoopis suurem kui tänavune,
kus meid oli koos umbes seitse
kümmend inimest. Tänavune
üritus oli niihästi piiratum kui
ka konfliktseni.
Eelmisel aastal toimus MET
ROO Rootsis. Neist kolmest vii
masest metsaülikoolist on osa
võtnud paljuski samad inime
sed. Seetõttu tulid esile pinged,
mis toimivad praegu eelkõige
siinses kultuuriilmas. Need ei ol
nud mitte puhtpoliitilised, vaid
pigem vaimset laadi, ja kuna sel
le aasta metsaülikooli teemaks
oli "Eesti Euroopasse", siis ilm
nes, et see pole sugugi konflikti
vaba väljund. See eeldab arusaa
mist, mis on Euroopa ja mis on
Eesti. Võib-olla Euroopa polegi
niisugune, nagu kodueestlane
arvab ta olevat. Selle väljundi
paradoksaalsusi otseselt ei aruta
tud.
Mida tähendab sulle olla
eestlane?
Kui väliseestlane ütleb, et
eestlane olla rikastab tema elu,
siis kodueestlane võib öelda see
vastu, et temas tekitab mõiste
"eestlane" protesti, seda eelkõi
ge, kui ta on mõistetud vaese su
gulase ossa välismaal. Küsimu
sele "Kas sa oled söönud?"
vastab ta pigem "jah" kui "ei".
Eestis hoitakse kinni sellest
vaimsest olemisest, mis siin on
aastakümneid kuskil väga süga
val toiminud, ja kardetakse, et
ehk kaob see omapära lääne
maailma, eriti olme massilise ja
kiire sissetungi tagajärjel. Teisest
küljest aga oodatakse seda ome
ti, igatsetakse, et elu oleks ker
gem ja turvalisem ja et ei peaki

muretsema kas või oma laste ter
vise pärast.
Kuidas on lood eestlaste
üksteisemõistmisega?
Väliseestlane ei saa kodueest
lase muredest õieti aru, ta ei
oska jõuda kaugemale kultuuri
turisti mentaliteedist. Tõepoo
lest, igal aastal Eestis käimine on
väga hea, inimene tunnetab oma
juuri ja rikastub sellest. Kuid
palju olulisem on vastastikune
koostöö, sest koostöö kasvatab ja
’ selle kaudu jõutakse mingisugustegi ühiste projektideni, mis
tooksid Euroopa vaimuvara Ees
tisse või aitaksid Eestil Euroopa
le lähemale jõuda. Ja isegi kui on
paberipuudus, loenguid võib ju
ikka pidada. Aga loenguid saab
siis pidada, kui (nagu Peeter
Olesk tavatseb öelda) on olemas
Schweitzeri mentaliteet. Ja tema
arvates see väliseestlastel suurel
määral puudub. Nad ei suuda
siinset konteksti tajuda.

METSAÜLIKOOL
1991

Kas oli ka otseseid konflik
te?
Osutaksin ühele sõlmküsimu^ele selle aasta metsaülikoolis.

Fotod: FRED JÜ SSI

Nimelt tekkis väga terav mõtte
vahetus Rootsi tuntud psühho
analüütiku Eve Suurvee ja Viga
la Sassi vahel. Konflikt seisnes
arusaamade erinevuses: kas Ees
til ongi vaja üldse Euroopasse
jõuda või piisaks talle sellest rah
vatarkusest, mida Vigala Sass
omal moel viljeleb.
Väliseestlane on oma nõuan
netega sageli liiga agressiivne.
Läänemaailmal pole sugugi sel
ge, kuidas peaks niisugustele Vi
gala Sassidele lähenema — lähe
nema
kõigele
sellele,
mis
temataolistes siiski tallel on ja
mida läänemaailmalgi on vaja..
Loodusteadlased, kes tegelevad
vihmametsade uurimisega Lõuria-Ameerikas, tegelevad tegeli

kult samade probleemidega kui
Sass. Need ei ole ainult eestili
kud probleemid, need on üld
inimlikud, ökoloogilised, ja ma
ütleksin isegi: inimökoloogilised
küsimused — milline on inimene
kui tervik.
Teisalt võib läänemaailmas
elamine inimest vaimselt väärastada, ma olen ameerika üliõpilas
te puhul märganud, kui sügav
on nende nälg mütoloogilise tun
netuse järele. Neil puuduvad
müüdid ja maailmatajumise arhetüüpne põhi. Vigala Sassi tar
kus tõmbab väliseestlast tagasi
oma juurte juurde, kuigi ta leiab
Sassis veidrusi ja kriitikat vääri
vat. Sassis on siiski mingi ürgne
impulss ja temalt õleks väliseest-
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lastel palju õppida.
Kas võib nii öelda, et kui
Kääriku oli suur kokkusaamise
rõõm, siis nüüd Saaremaal üri
tati astuda dialoogi?
Seda küll. Ma arvan, et need
pinged, mis pinnale tulid, olid
võib-olla kõige paremaks näita
jaks, et see dialoog on võimalik,
et tal on teatud väga vastakad
faasid, mida ta peab läbi tegema.
Sai selgeks, et tahetakse ületada
need kuristikud, mis selle dialoo
gi võimatuks teevad.
Kuidas^äid rahule metsaüli
kooli organisatoorse poolega?
Olmelisest küljest oli see tões
ti väga liäšft körraldatud ja ma'

Kas selliste kinniste, eksklu
siivsete ringide tekkim ine pole
mitte Eestile praegu üldomane?
Ma arvan küll. Mulle näib, et
paljud avalikud initsiatiivid tule
vad kitsastelt huvigruppidelt. Ka
on olemas seltsid, mis vahenda
vad kontakte välismaaga, ja et
tegemist on reisimise võimalus
tega ja rahadega, ning mõlemaid
on vähe, tekib niisugune sei
sund, kus kõigil on küüned enda
poole. Sellest on kahju. Need üri
tused ja organisatsioonid võiksid
eksisteerida, nagu nad mujal
Euroopas eksisteerivad, — huviklubidena, mis tulevad kokku
näiteks korra aastas restoranis,
kuid sellest ei sõltu kellegi välis
maareis.
Nii puudub Eesti üliõpilastel
ja aspirantidel, kes ei kuulu kõr
gemasse ringi, võimalus minna
kuskile välismaale õppima. Ma
olen ise siin Ameerika riigi sti
pendiumiga ja ma tean, kui ras
ke oli sellel, kes läks minu vahetuspartnerina
Philadelphiasse.
Sellega tunnetad, kui privilegee
ritud asi see siiski on.
Mida demokraatlikumad on
niisugused ringid, seda parem
on see üldisele kultuurisituat
sioonile, ja mida kinnisemad,
seda halvemini mõjub see pike
mas perspektiivis. On üks lad
vik, kellel on kõik privileegid, ja
teised, kellel pole midagi. Vaim
ne elu toimub ja toimib kultuuri
le ainult siis, kui kogu aeg tuleb
juurde värsket verd.
ANNE GRÜNBERG
Raadio "Vaba Euroopa"
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he rahva hinge saab sisse
vaadata mitmel moel: saab
võrrelda elatustaset, saab
võrrelda enesetappude statisti
kat, saab kaaluda kombeid ja
keelt. Kuid üks kõige raskemini
ligipääsetavaid alasid, nimelt
Kümme nüüdissoome
rahvuslik alateadvus, avaneb
ikka kõige paremini luules, ja
mitte ühe või kahe autori, vaid leemi, tühjusetunnet, elu mõtte
ühe aja paljude luuletajate kogu tuse vaeva aga seda enam. Soom
loomingus. Statistika ja sotsio lased on teatavasti eestlastest sa
loogilised uurimused võivad va gedasemad enesetapjad ja see
letada ja olla tendentslikud, kajastub ka koostaja valitud
sõltuvalt metoodikast ja tõlgen autorite tekstides. Antoloogia
dustest, kuid luule saab valetada avaautor on 1936. aastal sündi
vaid üksikjuhul, palju valet koos nud luuleklassik Väino Kirstina,
reedab end lõpuks ikka. Rahvus kelle sulest pärineb järgmine
lik hingepiin paljastub varem või üsna tunnuslik vabavärss: "miski
hiljem, kui luulet küllalt kogu- ei ole midagi / ütleb ta / vada
'neb.
/ / kui pole tähte / kui pole min
git valgust / kui ei muidki kliLuule on kõigist kirjandus- šeesid / / kui ei midagi milleks
žanritest kõige enam seotud ka elada / / jah / see ongi elu tühjus
keelega. Ta on keelelise taju / ja mitte ainult siin / / niisiis /
omalaadne väljendusviis, sellise surm ja loobumine / / niisiis
na põhimõtteliselt tõlkimatu. keskea normaalne tunne / siin"
Tõlkida saab ainult luule tõlgen (lk. 29).
dusi.
T õ e p o o l e s t , tegemist ongi
äärastele tuttavatele tõde
keskealiste autorite keskea
dele pani mind mõtlema
luulega (keskealiste tõlkija
äsja Eestis ilmunud soome te vahendusel). Nende esmatutnüüdisluule antoloogia, mille on vustamine eesti lugejale on ker
koostanud Joel Sang — küll juba gelt öeldes küll vähemalt kümme
mitu head aastat tagasi, kuid trü aastat hiljaks jäänud. Loetlen siin
kivalgust nägi see alles praegu. autorid koos tõlkijatega: Väino
Soome luule pole olnud soome Kirstina (Paul-Eerik Rummo),
rahvale nii eluliselt oluline kui Jyrki Pellinen (Rein Raud), Pentti
eesti luule eestlastele ja see pee Saaritsa (Debora Vaarandi), Kari
geldub ka käesolevast raamatust. Aronpuro (Andres Ehin), Caj
Rahvuslikku
eksistentsialismi Westerberg (Hasso Krull), Soome
sealt eriti ei leia; aktuaalset prob Kirjanike Liidu esimees ja "Par-
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eid märkmeid ei
olegi eriti rohkes
ti, kuna artikli
pealkirjast hoolimata kirjutab
U. Laht muistsest Egiptusest
ja M. W altarist üsna põgusalt.
Sellest hoolimata võib seegi
vähene kirjapandu eksitada
nii mõndagi U. Lahe isikut ja
loomingut
pealiskaudselt
tundvat lugejat. Ruttan koKe
kinnitama
oma
lojaalsust
igaühe õigusele isiklikule aja
loonägemusele, ka niisuguse
le, mis hälbib akadeemilise
ajalooteaduse kontseptsiooni
dest. Kuid isegi sel puhul
peab olema eriti kaalutlevvaoshoitud ajalooliste paral
leelide arendamisel m öödu
nud ja kaasaja võrdlemisel
ning püüdm a hoiduda uisa
päisa tehtud mõttekonstrukt
sioonidest. See on eelkõige
eetika ja alles seejärel kompe
tentsuse ning diletantluse kü
simus.
Laskem U. Lahel endal kõ
nelda: "Sinuhe filmis kantak
se valitsejapaari trooni ees ristakuti kaht sümbolit, just
nagu pikema käepidemega
sirpi ja saua või kooti. Kas
Niiluse viljakuse, töö ja või
mu tähised? Mind, võllarooga, võttis too turtsatama —
olin juhtumisi lugenud, kuis
1930. aastail N.Liidus riiklik
ku sümboolikat telliti. Vähe-
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luuletajat. “Eesti Raamat”. Tallinn 1991.288 lk.
nasso" peatoimetaja Jarkko Lai
ne (Viivi Luik), Finlandia pree
mia laureaat Sirkka Turkka (Ly
Seppel), Arja Tiainen (Sirje Kiin),
Ilpo Tiihcmen (Udo Uibo) ja Arto
Melleri (Joel Sang). Antoloogia
noorimatest autoritest on Ilpo
Tiihonen sündinud 1950. ja Arto
Melleri 1956. aastal, nõnda et
tegu ei ole soome modernseima
luulega, nagu impressumis rek
laamitakse, liiatigi et luuletuste
valik keskendub peamiselt küm
ne aasta tagusele paremikule.
Pärast Tiainenit ja Mellerit on
soome luulesse lisandunud vä
hemalt kaks sugupõlve rock-mäs
sulisi ja rohelisi, ent see fakt kõ
nealuses keskealiste antoloogias
ei kajastu. Soomlased andsid tä
navu teatavasti välja juba meie
noorima lüürikutepõlve esinda
jate Merca, Kivisildniku ja Sini
järve loomingu antoloogia peal
kirjaga "Salatanssi ja tilantyhjä",
nii et selles mõttes oleme armsa
test naabritest kaks sugupõlve
maha jäänud.
E n t mis siis ikkagi on selle
luuleraamatu sees? Valik
on raudselt koostaja Joel
Sanga nägu: kümnest luuletajast
kaheksa on mehed ja kõik need

autorid, kaasa arvatud naisluuletajad Sirkka Turkka ja Arja
Tiainen, on soome luules ehk
ühed ekstravagantseimad ning
väljendusviisilt
maskuliinselt
järsud. Lisaks autoritele on koos
taja valinud ka luuletused, nii
nagu ta määras tõlkijadki. Selles
valikus võib täheldada sangalikku sadistlikku sihilikkust. Näi
teks on ta kommunist Pentti Saa
ritsa luulet pannud tõlkima
kommunist Debora Vaarandi,
kes on olnud sunnitud eesti keel
de vahendama järgmised read:
"Võimatus on alati kommunismi
üks nimesid ka / kommunistile
/ ja lootusetust ei saa kunagi tõr
juda ega vältida / meil on käes
surma aastaaeg / ja tunneme et
me ei jõua iial / / j a sellele tun
dele annab kapitalism puiestiku
ja toitemulla / ja nimetab selle
ehtsaks luuleks ja ostab selle"
(lk. 70). Viivi Luige on koostaja
Joel Sang pannud aga tõlkima
Jarkko Laine küünilisi värsse lui
gest: "Mälestustealbumi klantspilt. / Puhtuse sümbol. Püha
loom, / müütide sulgmadu,
veest tõusev käsi. / Leeda rüvetaja, mitte mingi platooniline
elukas, / hull transvestiit. Parve
na koos: / toonela mitmepealine

MÕNINGAID
EGUPTOLOOGIUS
LISANDUSI.
fl B

mait tagantjärele-mälestustes
olid ideekavandite pakkujad
julgelt iroonilised — äkki lei
dus nende seas ka kelm
egüptoloog? Igatahes näib
tänu Tbilisi seminari pooletoobi-vaarao
heakskiidule
vapi sirp ja vasar pärinevat
Tutanchamoni
kandetooli
õõtselt."
Tõepoolest, mis selle kõige
peale öelda? Vahest ainult
niipalju, et Egiptuse vaaraode
(ja teispoolsuse isanda, jumal
Osirise) tähtsamate võimusümbolite hulka kuulusid kõ
vera kaelaga lõppev valitsejasau (mis algselt pärineb
tõenäoliselt
karjasekcpist:
sõna transliteratsioon on hk?
ja see tähendab ka verbi "v a 
litsema") ning.valitseja piits.
Ei mingid koodid, sirbid ja
vasarad olnud Egiptuse ku
ningate võimutähised (lähe-

U. LAHT. VAARAO NEEDUS.
KOGU TÕDE JA VEIDI ENAMGI
MIKA WALTARI
“SINUHE”
JÕUDMISEST LÕUNAKALDA
LE, “Sirp” nr. 301991.

mait sümboolika kohta vt.:
H. Bonnet. Die ägyptische
Tracht bis zum Ende des
Neuen
Reiches.
Leipzig,
1917; I. Hofmann. Studien
zum meroitischen Königtum.
Brüssel, 1971; E. Russmann.
The Representation of the
King in the XXV th. Dyn.
Brüssel— Brooklyn, 1974).
Kui nõukogude sümbooli
ka lätteid just Idamaadest ot
sida, siis pööratagu pilk
muistse Ees-Aasia poole, ehk
õnnestub sealt avastada pentagrammi-viisnurga ürgko
dumaa. Kuid ka sel juhul ei
oleks tegu vahetu traditsioo
niga.
,
U. Lahe artiklis on aga
veel üks naljakas passus:
"Nukker Punase väljaku juh

tum tohib maailmale olla õp
petunniks, et vajatakse püra
miidi — kokkurügatud miljo
nite võimendust saavutamaks
tõelise nekrofiilia Sajandi Or
gasmi, mille tunnistajaiks
sündisime."
Julgen siiski väita, et seo
sed vaaraode hauakambrite
ühe liigi — püramiidide — ja
V. Lenini mausoleumi vahel
on U. Lahe mitte eriti lennuka
fantaasia vili. Egiptuse püra
miididesse sängitatud m uu
miad ei olnud erinevalt V. Le
nini
säilmete
jäänustest
palverännakute ja kultuskohtadeks. Sissepääs surelikele
oli suletud. Kadunud valitse
jate kultus toimus püramiidi
de läheduses olevates templi
tes,
kuningakujude
ees

vahikoer" (lk. 164). Jne., jne.
Koostaja on vastutav ka ter
vikpildi eest, mis sellest mahu
kast luulevalikust ligi kolmesajal
leheküljel tekib, ja see pilt on pa
raku vapustavalt kõle, masen
dav, võõrdunud, piinav ja ennastpiitsutav, külm, tuuline,
vihmane, tuiskav. Geograafilist
vööndit silmas pidades oleks ehk
igati mõistetav, et Soome lahe
põhjakallas on niisuguse külmaluule elupaik, kui ei teaks ega
tunneks veel teisi kümneid soo
me luuletajaid, kes kirjutavad
siiski teisiti, kes tunnevad peale
piina ja surmaaimduse ka armas
tust, kes hingavad ja tajuvad rõõ
me ja rohtu ja naudivad kas või
vihma või inglite puudutust
unes. kuid selle kõige tõestuseks
tuleks koostada teine raamat, tei
ne antoloogia.
■s

he asja poolest on aga Joel
Sanga kokkupandud mo
saiik soome keskealiste
luulest kindlasti esinduslik: ni
melt tekstide kunstilise tiheduse
poolest. Valdava vabavärsiga ei
kaasne siinses valikus lõtvust
ega vesisust ja selle eest tuleb
koostajat kahtlemata kiita. Soo
me luule antoloogia jätab soome
luule keskmisest tasemest kõvas
ti tihedama mulje, kui ta tegeli
kult on.

U

SIRJE KIIN
Turu
Ette loetud raadios
"Vaba Euroopa"

(samased rituaalid on tähel
datavad ka paljude teiste
Vana-Ida rahvaste juures).
Püramiidid ise kuulusid aga
teispoolsuse olemissfääri, ol
les siin- ja sealpoolsuse näh
tavaks piiriks. (Kellel on
huvi, see võib lugeda põhjali
kumalt egiptlaste teispoolsu
se kujutlustest "Horisondist"
nr. 7,1991.)
Niipaljukest siis VanastEgiptusest. Mis puutub aga
M. Waltarisse, siis ei pajata
U. Laht ka temast eriti palju,
esitades mõningaid üldtun
tud fakte kirjaniku eluloost.
Nagu paljudes eelnevates
kirjutistes, prevaleerib ka M.
Waltari käsitluses U. Lahele
nii iseloomulik irooniline ala
toon. Vormiliselt on see ka
siin täiesti omal kohal, sisuli
selt mahendab selle mõju
tunduvalt teadmine, et M.
Waltari on originaalse inimese- ja maailmanägemisega,
kümnetesse keeltesse tõlgi
tud maailmakirjanik ja süga
valt kõlbeline inimene, U.
Laht jääb aga igavesti U. La
heks.
SERGEI STADNIKOV
TOIMETUSELT.
Oma sellest puudusest on aru
saanud ka U. Laht ise, kes väideta
valt kirjutabki nüüd ainult inglise
keeles.
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KAS TAASTAME EESTI VABARIIKI
VÕI AINULT VAIKIVAT AJASTUT?*
ÜLDSÄTTED
esti ajakirjandus paraku
Siin on esitatud kaks varianti.
pole kõige eetilisem , ja ka
isiklike kogem uste põhjal Kuigi esim ene variant on lühem
ja parem, tekib juba siin prob
oleks mul põhjust olla ta peale
pahane, pahasem kui on mitmed leem, mida kolmandas peatükis
on pikem alt käsitletud. Nimelt:
inimesed.
Raadio "V aba E uroopa" m a ajakirjanduslik väljaanne tuleb
terjale on sageli serveeritud Ees registreerida. Miks? Miks ei saa
tis kellegi teise poolt enda nime m is tahes kodanik välja anda
all, mind ennast on nim etatud asja ilm a riigi kontrollita? Mis
pistm ist on riigil sellega, et keegi
CIA agendiks; olen lugenud
loetlematuid valesid, väärtea annab välja ajakirja? Kas tõesti
teid, jms. mistõttu peaksin nen tuleb hakata iga algkooli viienda
klassi ajalehte, kudum isringi ja
de hulka kuuluma, kes nõuavad
"rohkem korda" eesti ajakirjan suguvõsa ringkirja registreeri
ma? Seaduse järgi, jah.
duses. Aga...
Teine üldsätte variant on juba
Aga kõigi nende, pehm elt
öeldes, möödalaskm iste kiuste kenasti nõukogulik.
Võtam e arutusele paragrahv
võin öelda, et need on vaid tilk
meres võrreldes selle hullem a kaks lõik kolm, kus seisab:
trükiettevötetel ei ole õigust po
kui nõukoguliku, absoluutselt
totalitaristliku ajakirjandussea liitilistel motiividel keelduda telli
muste vastuvõtmisest ja täitmisest
duse eelnõuga, mis on nüüd
rahva aruteluks avaldatud 19. ajakirjandusväljaannete tirazeerijuuli "Sirb is". Üksnes Rum eenia miseks.
Ilm selt ei pea seaduseelnõu
ajakirjandusseaduse eelnõu, mis
võeti muide tagasi pärast rah enda kom petentsi kuuluvaks
vusvaheliste organisatsioonide ainult ajakirjandust, vaid ka ette
ning USA riigidepartem angu võtteid, nagu näiteks trükikojad,
hukkamõistu, on praegusest kuna ka neile seatakse tingimusi.
Eesti eelnõust totalitaristlikum ja Trükikojad ei kuulu registreeri
misele, küll aga reguleerimisele.
ainult pisut totalitaristlikum
Mis õigusega saab ajakirjan
om a sõnavabadust piiravais karistussatteis. Ja selle seaduseel dusseadus sundida eraettevõtet
nõu ülejäänus on nii palju tarbe midagi trükkima, kui ta ei taha,
tut nõukogulikku sekkum ist, nii näiteks intem atside lehte? Selle
palju halvasti läbimõeldut ja lü seaduse järgi oleks see kohustus
lik. Et projekti koostajad pole
hinägelikkust, et ta on parim
näide sellest, miks ajakirjandus teps mitte aru saanud ei totalitaseadust pole üldse vaja, ning rismist ega selle võim etusest ini
miks neid Lääne m aailm as har meste elu lõplikult reguleerida,
va ette tuleb. Kuid seda seadus näitab ka see, et seaduseelnõus
eelnõu sõim ata nõukogulikkuses pole aru saadud, et ka siis, kui
on vist N õukogude Liidu laim a Eesti Vabariigi püssim ehed sun
mine, kuna need inim õiguste niksid mind trükkim a seda,
rikkumised sõnavabaduse piira mida m a ei taha, siis miski ei
mise näol, mis on ajakirjandus peata m ind nõudmast mulle po
seaduse eelnõus ette nähtud, ei liitiliselt ebam eeldiva ajakirja
ilmne isegi läinud aasta juunis trükkim ise eest m ingit suvalist
vastuvõetud NSV Liidu ajakir sum mat. Tähendab, et kui mina
jandusseaduses. Nii et, kui läh intrite lehte trükkida ei taha, siis
tuda sõnavabaduse kui põhilisi Eesti Vabariigi ajakirjandussea
ma
inim õiguse
austam isest, dust täpselt jälgides nõuan ma
tuleb välja, et eestlastel oleks ka härra Koganilt lihtsalt küm me
sulikum jääda edasi N õukogude tuhat dollarit lehekülje eest, teis
Liidu koosseisu kui elada ise te käest kümme kopikat. See säte
seisvas Eesti Vabariigis, m illes
kehtib selline ajakirjandussea
dus nagu see, mis on praegu
rahvale pakutud.
Võtame läbi selle seaduseel
nõu paragrahvhaaval, jättes kõi
ge õudsem a ning totalitaristlikuma osa viimaseks.
Esimene
küsim us
oleks:
miks? M iks m itte lihtsalt vastu
võtta laimuseadus ja sellega piir
duda? Või kui absoluutselt vaja,
siis vastu võtta veel p aar sea
dust, mis reguleeriksid ajakirjan
dust just nondes valdkondades,
mille kohta käesolev seaduseel
nõu midagi küll ei ütle: näiteks
registreeritud
parteide poolt
ülesseatud kandidaatidele võrd
se raadio ja televisiooni ešinem isõiguse kindlustam ine, asi, mis
enamikus Lääneriikides üht või
teist pidi reguleeritud on.

E

*
Esitati pisut teises versioonis
Raadios "Vaba Euroopa" 4. VIII
1991.

järelikult on sellisena lihtsalt
nonsenss ega hakka kunagi toi
mima, järelikult pole seda üldse
vaja.

Paragrahv kolm lõik kaks. Ajakirjandusväljaande sisu tõesust ja
seaduslikkusele vastavust on jõus
tunud otsusega pädev hindama
ainult kohus.

hind, m ida maksab avaliku elu
valinud isik. Sest rahval on õigus
teada, m issugune on peam inistri
või presidendi tervislik seis, kas
too isik tahab seda avalikustada
või mitte. Sam uti pole poliitikute
eraelu puutum atu. Am eerika
rahval oli õigus teada, et Gary
Hart, kes 1980. aasta presidendi
valim iste alguses oli kõige popu
laarsem kandidaat, pidas arm u
kest. Vaid ajakirjandus tõi selle
välja, ja kui seda poleks tehtud,
olnuks võim alik Am eerika presi
dent avatud igasugusele šantaažile. Sam a kehtib tervise koh
ta, sest ega keegi tahaks, et
valitakse kohale inim ene, kel
näiteks langetõbi, AIDS, või Alzheim er ehk enneaegse seniilsuse
sündroom , ilm a et rahvas ja vali
jad sellest teaksid. Kas avalikkus
võtab riigijuhi eraelu seikade
avalikustam ise peale midagi
ette, on iseasi. Am eerikas ja Ing
lismaal on juhtivate poliitikute
eraelu peetud väga tähtsaks as
jaks. Prantsusm aal või Jaapanis,
kus ajakirjandus pole teps vä
hem visa poliitikute arm ulugu
sid valgustam a, võetakse seda
vähem tõsiselt, aga need on as
jad, m ille kohta tuleb rahval om a
seisukoht võtta, m itte seadusel.
Selliseid probleem e lahendatak
se vabas ajakirjanduses nõnda,
et laim useadus kaitseb reakodanikke isiklike eluküsim uste ava
likustam ise eest, ent kui tegem ist
on avalikus elus osaleva inim e
sega, ei kehti need seaduse pa
ragrahvid.

Kas tõesti? Vaid kohus on pä
dev hindam a sisu tõesust? Kas
Sina kui lugeja pole pädev hin
dama artikli sisu? Või vajad Sa
riigiaparaati ütlem aks, mis vas
tab tõele, mis mitte? Tõenäoliselt
on selle lõiguga mõeldud midagi
muud, aga m ina ei oska aimata,
mis see võiks olla. Igatahes on ta
sellises vorm is lihtsalt jama.
TEIN E PEA TÜKK "K O D A 
N IKE JA RIIGI H UVIDE KAIT
SE",
m is piirab ajakirjanike õigust
kirjutada inim este eraelust, ter
vislikust seisundist, kohtu all
krim inaalasjadest jne.
Üldiselt on kogu see peatükk
asjata. Selliseid asju nagu kõne
de pealtkuulam ine, eraelust võe
tud materjalid ja millised on aja
kirjanduse piirangud
nende
suhtes, tuleks fikseerida kas kor
ralikus laim useaduses või inim 
õigusi puudutavas osas põhisea
duses,
m itte
m ingis
ajakirjandusseaduses.
Inim õi
guste rikkum ised, m ida see osa
seaduseelnõust üritab vältida,
on niisam a võim alikud politsei
või riigi poolt, s.t., see pole min
gi ajakirjanduslik om apära. Tele
fonikõnede ja kirjavahetuse puu
tumatust on ajalooliselt märksa
Paragrahv kuus lõik üks: Keela
rohkem rikutud riigiaparaatide tud on avaldada teavet eeluurimise
kui ajakirjanike poolt. Kõigil staadiumis oleva kriminaalasja as
peaks olem a keelatud telefoni jaolude kohta prokuröri, uurija või
kõnede ja kirjavahetuse avalda juurdlusorgani loata.
Lõik kaks: Kohtu menetluses ole
mine, inim este tervisliku seisun
di või eraelu avalikustam ine. vates asjades ei tohi teavet avaldada
Ent siingi on seaduses mõned kohtu loata. ■
N o siis enam ikku krim inaalväga olulised m öödalaskm ised.
Valitud juhtide, sam uti m inistri tegevust käsitlevast m aterjalist,
te ja sam aste inim este eraelu ja mis täidab üsna suurt osa Lääne
tervislik seisund pole Läänes ül ajakirjandust, ei saaks Eestis
diselt laim useaduse kaitse all. avaldada. Prokurörid teatavad,
Avatus, avaldam isvõim alus on millises staadium is on uurim ine
(praeguse seaduseelnõu kohaselt
lubatud),
kaitseadvokaadid
om akorda teatavad, m ida ne
mad on avastanud (ajakirjandus
seaduse praeguse form uleeringu
puhul keelatud). Ü ldiselt võiks
öelda, et üldse tänu ajakirjandu
sele on m itm ed suured skandaa
lid just kohtu ette sattunud —
just sellised, kus — olnuks riigil
õigus midagi vahele öelda — po
leks midagi päevavalgust näi
nud, nim etagem kas või "W aterg a te 'i" skandaali, m is lõppes
Richard N ixoni lahkum isega
presidendi kohalt. Kui tollal po
leks ajakirjanikud ise avalikkuse
ette toonud sed a korruptsiooni,
m ida varjas tollal USA justiits
m inister John M itchell, poleks
asi kunagi kohtu ette läinud. Just
korruptsiooni ja riikliku k u rite
gevuse vältim iseks ei saa piirata
ajakirjanduse õigusi selliseid kü
sim usi valgustada. Ja kui nii
suure riigi kui USA puhul võib
justiitsm inister osutuda ise kur-

T O O M A S H E N D R IK
IL V E S
jategijaks, siis see on kõikjal või
malik. Riiklikud kurjategijad ei
tohi sellist seaduslikku kaitset
saada, nagu eesti ajakirjandus
seadus neile võimaldab.
Süütuse presumptsiooni jäl
gimine, mis siin sätestatud pa
ragrahvis kuus lõik kolm, on
õige, aga seegi kuuluks ühe kor
raliku laimuseaduse pädevusse.
Hoopis hullemaks lähevad
asjad paragrahvis seitse, kus sei
sab lõigus üks:
Ajakirjandusväljaandes riiklikku
saladust teadvalt avaldada on keela
tud.
Esiteks: kes määrab, mis on
riigisaladus? See pole teps mitte
täpsustatud. Jälle pöördudes
Richard Nixoni juurde, meenu-^
tagem, kuidas Vietnami sõja a ja j
kuulsate "Pentagoni paberite"
puhul tuli välja iga sorti valetamisi ja seaduserikkumisi, mis
valitsuse poolt kuulutati riikli
kuks saladuseks, lootes seega
vältida avalikustamist. Mis ta
kistab seda.juhtumast Eestis?
Paragrahv kuus lõik kaks. Kf>-j
hustus kaitsta riiklikku saladust l*
sub ametkonnal, kelle valduses see
asub.
See kõlab nagu nonsenss. Ja
ongi. Võime kindlad olla, et ilma
saladuse mõistet sätestava pa
ragrahvita hakkab iga pisiametnik, kes üldse on midagi ebasea
duslikku teinud, seda tegevust
saladuseks kuulutama ja selle
sätte kohaselt täiesti seadusli
kult.
. . .
Paragrahv kaheksa: Ajakirjandusväljaannetes on keelatud avalda
da sellistele tegudele üleskutsuvat
materjali, mis on Eesti Vabariigi
seaduste alusel kvalifitseeritavad
kuritegudena, administratiivõigusrikkumistena või tekitavad kahju
muudele kodanike ja juriidiliste isi
kute seadustega kaitstud 'õigustele
ja huvidele.
See on lihtsalt liiga laiahaar
deline. Piisanuks ütelda, et kee
latud on õhutada vägivaldset rii
gikukutamist. Enam on kurjast.
Mida teha, kui õhutatakse koda
niku allumatust halvale seaduse
le, näiteks käesolevale Eesti aja
kirjandusseadusele? . Selle lausa
autoritaarsust õigustava para
grahvi järgi poleks seadusevas
tane üksnes avaldada materjali
selle kohta, et riigijuhi tervis ehk
ei luba tal enam riiki juhtida; sel
le seaduse järgi oleks isegi üles
kutse seda tervislikku seisundit
avalikustada seaduserikkumi
seks kvalifitseeritav. Ainult per
fektsetest inimestest ja seadus
test koosnev riigivalitsus saaks
sellist asja endale lubada, ning
laitmatud riigimehed ja seadu
sed teatavasti eksisteerivad vaid
muinasjuttudes ja Stalini Nõuko
gude Liidus.
(Järgneb)
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• Pisut ehk Montanasse sattu
mise eelloost?

Umbes poolteist aastat tagasi
käis siin Ronald Tobiase nimeli
ne mees, kes on õppejõud Mon
tana ülikoolis. Ta vaatas ära suu
re
hulga
Eesti
mängu-,
dokumentaal- ja animafilme ning
leidis oma üllatuseks, et nii väi
kesel rahval on piisavalt oma
näoline filmikunst. Ta tegi Eesti
Kinoliidule ettepaneku vahetada
Montana ülikooli ja Eesti filmite
gijate vahel inimesi. Nii saigi
1991. aasta algul teoks esimene
vahetus, kus Montana Riiklikust
Ülikoolist tulid "Tallinnfilmi"
stažeerima kaks noormeest ja
Ühendriikidesse Montana osarii
ki läks meilt kaks inimest —
Mati Schönberg ja mina.
• Montanast teame me muidugi
vähe...

Montana osariik asub KaugLäänes vastu Kanada piiri. Suu
ruselt on ta neljas USA osariik,
aga elanikke on selles väga suu
res osariigis vähem kui Eestis.
Ameeriklased ise nimetavad
Montanat Ameerika Siberiks,
kuna seal on küllalt kontinen
taalne ja karm kliima. Montana
Riiklik Ülikool asub Bozemanis,
28000 elanikuga linnas mägedevahelises Gallatini orus, 1500 m
kõrgusel. Seal on imepuhas õhk,
ei mingit tööstust. Linnakese
tähtsaim asutus ongi 10 000 üli
õpilasega ülikool. Seega ideaalne
paik elamiseks. Üldiselt üleindustrialiseeritud Ameerikas on
see üks harvu paiku, kus igas
ojas on veel forelle. Ise nad hüüa
vad seda suure puhta taeva
maaks (Big Sky Country) — ja
tõesti, seda ta on. Kuna me saime
Mati Schönbergiga käia ka Lää
nerannikul — Los Angeleses ja
San Franciscos — ning hiljem
veetsime nädala New Yorgis, siis
saime aimu, kui erinevad on
Ameerika Ühendriikide osad,
kui võrratult looduskaunis ja -rikas on see suur ja väga jõukas
maa.
Montanas on elutempo palju
rahulikum kui mujal ja inimesed
väga meeldivad. Suures osas te
gelevad nad karjapidamisega,
põllumajandusega, kaubanduse
ga ja muidugi autoga. Montanas
on inimestel kaks kirge — auto ja
hobune. Hobuste selga pannakse
juba väikesed lapsed. Ka kõige
vaesemal tudengil on seal auto,
mille saab pruugituna juba alates
1000 - 1500 dollarist. Jalgratas,
mis on muutunud väga popu
laarseks sõiduriistaks, maksab
niisama palju.
Meile, Põhjamaa provintslastele, oli Montana sisselamiseks
väga sobiv koht.
• Kas käisite ka Hollywoodis?

Jah, meil õnnestus teha üks
nädalapikkune reis lõunasse;
sõitsime läbi Idaho, Washingto
ni ja Oregoni osariigi Californias
se, mille läbisime põhjast lõunas
se; läbi suurte põhjapoolsete
sekvoiametsade , läbi San Fran
cisco Los Angelesesse välja. San
Franciscos käisime Georges Lucasele kuuluvas maailma kõige
kõrgemaklassilises kombineeri
tud võtete stuudios "Industrial
Light Magic". Selles firmas on
tehtud kõik need kuulsad "Tähe
sõjad" ja muud filmid, kus tege
mist eriti keeruliste kombineeri
tud võtetega. Kolm ja pool päeva

F I L M

SEAL
MONTANAS...
veetsime Los Angeleses, kus kü
lastasime Ameerika Filmiinsti
tuut! ja kahte Hollywoodi stuu
diot "XX Century Fox" ja
"Warner Brothers". Oli meeldiv
kohtuda Ilmar Taskaga, kes on BOZEMAN.
teinud küllalt head karjääri ning Vahetund
oli just lõpetamas oma esimest Montana
mängufilmi produtsendina. Te Ülikoolis.
gemist olevat tagasihoidliku 9
miljoni dollarise filmiga! Filmi
nimi on "Back to U.S.S.R", võtted
See lootus ei täitunud, kuna sel
gus, et Montana ülikooli tase
pole piisavalt kõrge. Kukkus nii
moodi välja, et mina ise õpetasin
sealseid õpetajaid (siin tehtud
15— 16 dokumentaalfilmi ja 10
mängufilmi on andnud siiski nii
võrd rikkaliku kogemustepagasi,
et ainult raamatutarkusega selle
le vastu ei saa). Teine erihuvi oli
mul helitöö tehnoloogia, seda
sain veidi näha. Nägin, kuidas
käib maailma kalleima filmi
"The Irish Story" (eelarve 65 mil
jonit dollarit) tegemine. Kõik,
mis puutub tehnikasse, oli seal
tippude tipp. Näiteks ehitati fir
mas "Panavision" spetsiaalselt
selle filmi tarbeks kolm kaame
See kauboi pole veel kolmeaasrat. Käisime ka "Panavisioni"
tanegi.
tsehhides; see on suhteliselt väi
toimusid Pariisis ja Moskvas. ke firma, mis varustab kaamera
Üldse on Hollywoodis praegu te ja optikaga kogu hiiglaslikku
tendents püüda filmida väljas Hollywoodi.
pool Los Angelest, sest tootmis
• Kas mängufilmi tegemisel ka
kulud on Hollywoodis liiga
suureks kasvanud ja ametiühingupiirangud nii valdavaks läi
nud, et nad püüavad neist oma
enese loodud kammitsaist lahti
saada,
põgenedes
filmima
Euroopasse või Kaug-Itta. Nad
tunnevad huvi ka Kesk-, Vahe- ja
Põhja-Euroopa vastu, et siin oda-

Vabaõhuetendusele tullakse
kogu perega.
vat tööjõudu leida ja siinset kesk
konda filmida.
Püüdsime näha, kuidas reaal
ne Hollywoodi töö käib — ja see
meil ka õnnestus. Käisime võt
teplatsil, paviljonides, laborites.
See oli huvitav ja kasulik. Oleks
ainult tahtnud olla seal veidi
kauem.

sutatakse otseheli?

Jaa, väga palju võetakse otse
heliga. Näiteks sellesama "Iiri
loo" 120-liikmelises võttegrupis
valitses võtte ajal paviljonis selli
ne vaikus, et tuletiku katkimurdmine oli kuulda. See oli tõeliselt
hämmastav elamus. Ja heli kvali
teet on tõesti vapustav; kuulda
on vähimgi heli või tuule sahin
akna taga okstes. Heli võetakse
üles korraga mitmele makile —
igale näitlejale oma heliriba ja
üldheli eraldi. Saime käia ka
ühes N. Yorgi parimas helistuu
dios "Sound One", kus töötab
mu sõber.
Kõige suurem kuluartikkel
filmi tegemisel on aga ikkagi
näitleja. Näiteks "Iiri loos"
maksti Tom Gruise'ile 10 miljo
nit dollarit. Ta on praegu maail
ma kõige kõrgemalt tasustatav
näitleja, kuna tal on olnud mõ
ningad filmid, mis toovad palju
raha sisse (näiteks efektsete lennuvõtetega "Top Gun" ja "Vih
mamees" koos Dustin Hoffmaniga). Kuid näitlejad töötavad ka
ennastunustavalt. Näha ameeri
ka näitlejat töötamas on mõjuv
elamus.
• Kas saite mingi ettekujutuse
ka muust kultuurielust?

Võin rääkida põhiliselt ikkagi
Kaug-Läänest. Selles Rakveresuuruses ülikoolilinnas, kus ela
sime, oli kultuurielu üllatavalt
vilgas. On 60-liikmeline sümfoo
niaorkester ja 55- liikmeline
koor. Hooaja jooksul esitatakse 2
•
Läksite sinna küllap kindlate
lootuste ja eesmärgiga. Mis neist — 3 suurvormi. Kuna Bozemani
realiseerus, mis mitte?
lähistel elab 2 "Metropolitan
Kõige üldisem kasu, mis me Opera" solisti, esitatakse igal
mõlemad Mati Schönbergiga sai aastal vähemalt üks ooper, kus
me, see oli pool aastat elava kee väga head lauljad kaasa teevad.
le praktikat. Mina lootsin roh On ka balletitrupp, kuigi klassi
kem õppida professionaalina. kalise balleti esituskatsed mõju

sid ausalt öelda saamatuna, isegi
tragikoomiliselt. On mitu sõnalavastustruppi. Ülikooli teater esi
tas meie sealoleku ajal "Hamleti"
ja Tennessee Williamsi "Klaasist
loomaaia". Lõbusamate tükkide
ga antakse vabaõhuetendusi, kus
publik käib ka sülelastega. Üldse
on sealkandi kultuuritarbimine
natuke teist laadi. Siin on kultuu
ritarbimine põhieesmärk, seal on
see ettekäändeks, et minna kogu
perega välja, juua õlut, süüa,
maiustada ja vahel heita pilk ka
lavale. See puudutab muidugi
vabaõhuetendusi. Väga popu
laarsed on kantrimuusikud, kes
esinevad
arvukais
baarides.
Kohe esimesel baarikülastusel
saime näha ka traditsioonilist
kauboide kaklust, mis elus aga
kaugeltki nii efektne pole kui fil
mis.

matud. Loogiliselt ei osata kok
ku panna kolme lauset! See oli
rabav. Mõned filmianalüüsid
olid 6.— 7. klassi tasemel. Üheks
põhjuseks öeldi olevat see, et
Montana ülikoolis ei ole sisseas
tumiseksameid.
Igaüks,
kes
maksab õppemaksu, saab tuden
giks ja see viibki kooli taseme
alla.
•
Kas nad seal Kaug-Läänes tea
vad ka midagi Balti küsimusest?

Oli kaks suunda. Mul oli 8liikmeline grupp andekamatest
üliõpilastest, kellele õpetasin
praktilist filmitegemist võtteplat
sil ja montaažiruumis, sest seal
sed õppejõud olid enamasti vä
heste kogemustega. Teiseks oli
Ameerika itaallase Paul Monaco
huvitav kursus "Saksamaa sot
siaalne ajalugu ja selle kajastusi
filmikunstis", mille raames tegin

Nüüd juba teavad veidi. Pä
rast jaanuarikuu veretöid on mi
dagi jõudnud ka nende teadvus
se. Juunis näidati üleriiklikus
televisioonis Podnieksi filmi
"Balti reekviem" ja pärast seda
isegi helistati meile. Aga põhi
mõtteliselt on keskmine amee
riklane huvitatud ainult neist as
jadest, mis toimuvad tema
osariigis — või äärmisel juhul
Ameerika Ühendriikides. Kuna
ühel ajal Balti kriisiga käis Pärsia
lahe sõda, olid ameeriklased
haaratud eelkõige oma vägede
aktsioonide patriootilisest toeta
misest. Neile on igasugune sõda
peamiselt teleshow. Pealegi ser
veeris Ameerika televisioon Pär
sia lahe sõda kui haaravat seik
lust meestele. Ja tegelikult polegi
ameeriklastel aimu, mis tähen
dab sõda tavalistele inimestele,

umbes sajale üliõpilasele semi
nare teemal 'Totalitaarsete riiki
de filmikunst", kus vaatlesime
Saksamaa, N. Liidu ja osalt Itaa
lia filme. Seminaride vorm oli
võrdlemisi vaba. Palju oli tudengeilt kõiksugu küsimusi, huvita
vaid vaidlusi oli aga minu jaoks
vähe.

kellest ta üle veereb. Üks minu
tudengitest veetis.poolteist kuud
Pärsia lahe sõjas ning temagi
jaoks oli see vaid hea võimalus
teha huvitavaid pilte. Mitte mi
dagi muud ta sellest välja ei too
nud! Tõesti hämmastav võõran
dumine
kogu
ümbritsevast
maailmast.

• Mida õpetasite ülikoolis?

• Ja üliõpilaste tase?

Ameerika tudengid on küllalt
kitsa silmaringiga — peale
Ameerika uuemaaegsete filmide
ei tea nad filmikunstist suurt mi
dagi. Ja üldhariduslikult on nad
samuti üsna piiratud. Neil on
äärmiselt udune aim Euroopast
kui sellisest. Antiigist ja kesk
ajast ei tea nad mitte midagi. Pi
sut liialdades on nende jaoks
sada aastat tagasi juba ürgaeg.
Rääkida aga XV sajandi Euroo
past on sama mis rääkida Andromeeda udukogust. Mul tuli
läbi lugeda 55 üliõpilastööd ja
neist olid a i 10 lausa kirjaoska

•
line?

Ellusuhtumine on pragmaati

Jah — ennekõike huvitab
ameeriklast raha! Ka suhtumine
kultuurisse on sealkandis väga
pinnaline. Kõige tähtsam on ilus
elu. "Make money, have fun and
feel good!" ("Tee raha! Lõbutse
ja tunne end hästi!".) Need on
sealse rahva põhilaused. Nad
toonitasid korduvalt, et meie
oleme liiga tõsise ellusuhtumise
ga, et me ei oska elu nautida.
Mine tea, äkki ongi see nii? Üldi
selt on kasulik ka oma rahvast ja
eluviisi vahel kõrvalt näha.

(Järgneb)
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Möödunud nädalal sai Eesti Kinoliit kirja NSV
Liidu Kinoliitude Konföderatsioonilt. Et kiri poinud adresseeritud Eesti Kinoliidule, vaid Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu esimehele, ning kandis
mitme lugupeetud inimese allkirja, võttis Kino-

liit kirja sisu teadmiseks ning saatis selle edasi
“Sirbi” toimetusele teadmiseks kõigile asjahuvilistele. Kirjale oli lisatud NSVL Ülemnõukogu
otsuse projekt. Avaldame ka selle,

KULTUURI ETTEVÕTETE JA -ORGANISATSIOONIDE
MAKSUSTAMISE KOHTA KÄIVA SEADUSANDLUSE TÄIUSTAMISEST
Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu esimehele
sm. A.F. Rüütlile
Austatud Arnold Fjodorovitš!
NSV Liidu Kultuuriministee
rium on koos loominguliste liitu
dega vastavalt NSV Liidu Presi
dendi 14. veebruari 1991.a.
ukaasi 5. punktile valmistanud
ette NSV Liidu Ülemnõukogu
otsuse projekti "Kultuuriettevõtete ja -organisatsioonide mak
sustamise kohta käiva seadus
andluse täiustamisest".
Ettepanekuid
kavandades
lähtusime sellest, et palju aastaid
jääkpõhimõttel
finantseeritud
kultuurisfäär on kurvas seisus.
Samal ajal peavad loomult mittekommertslikud kultuuriettevõtted kandma praeguse seadu
sandlusega
kehtestatud
maksukoormat.
1991. aastal õnnestus tänu
Teie ja teiste vabariikide juhtide
toetusele vabastada loominguli
sed liidud, samuti nende süstee
mi kuuluvad ettevõtted, koondi
sed ja organisatsioonid igat liiki
maksudest ja lõivudest.
"
See abinõu lubas säilitada rii
gi loomingulised liidud, kes sei
sid oma tegevuse lõpetamise

künnisel.
NSV Liidu Kultuuriministee
riumile ja liiduvabariikide kul
tuuriministeeriumidele alluvad
ettevõtted maksavad riigimakse
edasi, võttes endalt sellega aren
guvõimalused.
Erand on tehtud ainult neile
vahenditele, mille kultuuriettevõtted suunavad kultuurifondi,
ja sedagi liidueelarvesse kanta
vast maksust ja 50% käibemak
sust vabastamise arvel.
Turusuhetele
üleminekul
muutub kultuuriettevõtete, loo
minguliste liitude ja nende ette
võtete olukord veel keerulise
maks.
Jaehindade liberaliseerimisega langevad tulude indekseeri
misega seotud kulutused meie
ettevõtetele ja loomingulistele
liitudele, mis käivad neile ilm
selt üle jõu.
Niisiis tuuakse turu ohvriks
kõige hinnalisem ja püham —
meie paljurahvuselise riigi rah
vaste kultuur.
M e ei saa ega tohi seda luba
da!
Meie kohus on kaitsta koos
Teiega kultuuri- ja kunstitegela
s t see on võimalik üksnes siis,
kui luua neile vajalikud majan

KOMMENTAAR
Meeldiv on teada, et kellelgi läheb rasketel aegadel hästi.
Veebruaris õnnitlesime kolleege NSVL-i kinoliitudest pre
sidendi ukaasi puhul. Loominguliste liitude vabastamine
riigimaksudest ja -lõivudest oli kahtlemata võimu lugupi
dav kummardus vaimu ees, eriti tähelepanuväärne seetõttu,
et Gorbatšov ja temas pettuma hakanud intelligentsi suhe
tes oli parajasti madalseis. Paar kuud hiljem kuulsin Mosk
vas ilusat lugu, kuidas NSVL-i loominguliste liitude juhid
istunud president Gorbatšovi kabinetis. Gorbatšov võtnud

Kulla Heinz, olen Sulle tänulik
Sinu avaliku vastuse eest, mis tegi
mõne asja mulle lõplikult selgeks.
Tõsi küll, mitte kultuuripreemiatega
seoses, vaid silmas pidades Sinu ar
vukaid poliitilisi artikleid. Isegi meie
praeguse ajakirjanduse üldpildis
oled Sa neis silma paistnud eriti
jõhkra sildikleepimisega ning argu
menteerimata süüdistustega kogu
poliitilise spektri ulatuses, välja ar
vatud Rahvarinde kõrgem juhtkond.
Mind on juba pikemat aega vaeva
nud küsimus, kas Sa ise usud ka
seda, mida kirjutad (noh näiteks, et
peaministri vahetumisel kirjutaksid
Rüütel ja Nugis kohe liidulepingule
alla). Poliitikas, kus paljugi põhineb
oletustel, võib see ju mõnikord nii
ollagi, et inimene on oma kinnisidee
ja meeliskangelase küüsis ega pane
ise oma silmaklappe enam tähelegi.
Kultuuripreemiate puhul on aga asi
lihtsates ja ümberlükkamatutes fak
tides. Sa lihtsalt ei täitnud Sinu
enda poolt armastatud valitsuse
määrust ning ei avaldanud preemia
kandidaatide nimekirja ning pree
miate määramisel ei teatanud sellest
samuti ei ETA-le ega ühelegi ajale‘J
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duslikud olud.
,
Seda saab teha, kui vabasta
me kultuurisfääri ettevõtted, loo
mingulised lydud, samuti nende
süsteemi kuuluvad ettevõtted,
organisatsioonid ja koondised
igat liiki maksudest ja lõivudest.
Peale selle tuleb kultuurisfääris
hõivatud töötajate kulutused,
mis on seotud hinnatõusu ja tu
lude indekseerimisega, kompen
seerida riigieelarvest.
Me ei pretendeeri erilistele
soodustustele, kuna kultuuri
sfääri ei maksustata üheski tsivi
liseeritud riigis, maksuvabad on
ka summad, mis kommertsette
võtted eraldavad kultuuri finant
seerimiseks, ja nii on vaja teha ka
meie maal.
Me loodame väga, austatud
Arnold Fjodorovitš, et Te mõista
te kultuuri vajadusi, me arvesta
me Teie abi ja toetusega meie et
tepanekutele.
Palume Teid, austatud Ar
nold Fjodorovitš, kooskõlastada
juuresolev NSV Liidu Ülemnõu
kogu otsuse projekt ning saata
oma kooskõlastus NSV Liidu
Kultuuriministeeriumile, et anda
see läbivaatamiseks NSV Liidu
Ülemnõukogusse.
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MADIS TRAMBERG,
Eesti Kinoliidu vastutav sekretär
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KULTUURIETTEVÕTETE
JA
-ORGANISATSIOONIDE
MAKSUSTAMISE
KOHTA KÄIVA
SEADUSANDLUSE
TÄIUSTAMISEST.

NSVL Ülem nõukogu esimees
A. Lukjanov

KULTUURIPREEMIATEST
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NSV Liidu
Ülemnõukogu
otsuse projekt

larve vahenditest.

otsetelefoniga ühenduse kõigi liiduvabariikide presidenti
dega või peaministritega, kes lubanud SEDA ukaasi tingi
mata toetada.
Nüüd loen Eesti Vabariigi kõrgemale ametnikule läkita
tud kirja — ilus lugu polegi legend. Surun alla inimliku ka
deduse nagu siis, kui loomingulised liidud väljaspool Ees
tit vabastati maksudest. Tusatuju kaob ja juba soovingi, et
härra Rüütel veel kord teeks omalt poolt kõik, mis on tema
võimuses. Vähemalt teiste rahvaste kultuuride kaitsmisega
peab üks pisike Eesti Vabariik ikka hakkama saama.

liitilisteski kirjatükkides pillud Sa
süüdistusi, mida ise ka ei usu. See
aga annab mulle võimaluse paremi
ni mõista neid autoreid ja toda sot
siaalpsühholoogiat, kes ja mis sün
nitasid uskumatutest süüdistustest
kubisevaid artikleid nelikümmend
aastat tagasi. Nagu nood inimesed
kaugetel aegadel, nii tulid Sina ja
Sinu kaaslased nüüd Eestis võimule.
Ja edasises tegevuses pole enam täh
tis, kus tõde, kus vale, mis on rahva
le kasuks, mis kahjuks. Tähtis on
võimu hoida ja selle nimel tuleb
maha materdada kõik, kes millegipä
rast sellele isiklikule võimule võiksid
ohtlikuks muutuda. Küsimus, kas
niimoodi tegutsejad ka subjektiivselt
usuvad, et just nende võim rahvaler

/

N. Gubenko,
NSVL kultuuriminister
Eesmärgiga kindlustada kul
J. Platonov,
NSVL Arhitektide Liidu tuuri-, kirjanduse- ja kunstitegejuhatuse esimene sekretär laste sotsiaalmajanduslik kaitse,
I. Zaitsev, NSVL Ülemnõukogu
NSVL Disainerite Liidu
OTSUSTAB:
juhatuse esimees
E. Sagaiajev,
1. Vabastada igat liiki mak
NSVL Ajakirjanike Ljidu
esimees sudest ja lõivudest kultuurietT. Hrennikov, tevõtted, -koondised ja -organi
samuti
NSVL Heliloojate Liidu satsioonid,
juhatuse esimene sekretär loomingulised liidud ning nen
de süsteemi kuuluvad ettevõt
D.
Hudonazarov,
NSVL Kinematografistide ted, koondised ja organisatsioo
Liidu juhatuse esimees nid.
S. Mihhalkov,
2. Vabastada maksudest kõi
NSVL Kirjanike Liidu
gi
omandivormi ettevõtete,
juhatuse sekretär
I. Arhipova, koondiste ja organisatsioonide
NSVL Muusikategelaste Liidu kasumi see osa, mille nad suu
juhatuse esimene sekretär navad kultuuri finantseerimi
K. Lavrov, seks.
NSVLTeatritegelaste Liidu
3. Kehtestada, et kõik kulu
juhatuse esimees
A. Vasnetsov, tused, mis on seotud kompen
NSVL Kunstnike Liidu seerivate väljamaksetega hinja
kultuuri-,
juhatuse esimees nareformi
kirjandus- ja kunstisfääri tööta
O.
Suslova,
Fotokunstnike Liidu jate tulude indekseerim ise pu
juhatuse esimees hul, kompenseeritakse riigiee

VEEL KORD HEINZ VALGULE
JA MITTE AINULT
hele. Isegi "Sirp" pidi omaalgatusli
kult need nimed lõpuks tuvastama
ja seda lehte mittelugev eestimaalas
te enamik ei tea tänase päevani kul
tuuripreemia laureaatidest mitte mi
dagi. Küllap see oligi põhjuseks,
miks enamik laureaate neid pree
miad vastu võtma ei jõudnud, ning
ka tõepoolest taunimisväärne fakt, et
Teatriliit ja Arhitektide Liit oma
kandidaate ei esitanudki, sai ju tea
tavaks ainult seetõttu, et minu kirja
le vastama pidid. Seda kõike Sa tead,
kuid selle asemel, et õigeks võtta ja
asja veel praegu parandada, pidasid
vajalikuks kirjutada järjekordse
pamfleti, süüdistades mind ja keda
kõike veel kõikvõimalikes pattudes.
Nüüd ma enam ei kahtle, et oma po-
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gi kõige kasulikum on, ei puutu ilm
selt asjasse ja on naiivne.
Kahju, Heinz, et Sinuga on nii
läinud, sest Sa oled ju hea kunstnik.
Kas mäletad, et loomeliitude ühis
pleenumil kolm aastat tagasi istusin
ma Toompeal Sinu taga ja me mõle
mad rõõmustasime. Mina Sinu kõne
üle, mis on jäänud Sinu elu pari
maks kõneks, Sina ehk ka pleenumi
õnnestumise üle, milles oli osake
minugi tööst. Nüüd süüdistad Sa
mind soovis tagasi saada "mõnusat
ja rammusat stagnaaega". Miks?
Mille alusel? Mis meiega on juhtu
nud, Heinz? Tõenäoliselt Sa vastak
sid sellele küsimusele nii, et mina
olen poolel teel kohkunult pidama
jäänud, aga Sina rühid ikka julgelt
.~0.
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TOIMETUSELT
Pole kindel, kas niisuguse otsuse
projekt sõbraliku naaberriigi ülem
nõukogus läbi läheb. Riik on küll ri
kas, aga ülemnõukogu tagurlik.
Meil on vastupidi: riik vaene, aga
ülemnõukogu edumeelne. Seetõttu
on huvitav, mida otsustajad arvavad
niisuguse projekd võimalikkusest
meil. Arvamused avaldame.

edasi, sest "me võidame ju niikui
nii". Teatud mõttes oleks Sul õigus,
sest kõige olemasoleva arutu lõhku
misega ei ole mid kunagi olnud soo
vi kaasa minna (siia hulka kuuluvad
muide ka kindlad seltsielu reeglid ja
sugugi mitte halvad traditsioonid,
mis kaasnevad riiklike preemiate
määramisega). Aga kõik see on juba
ajaloos korduvalt olnud. Naeruväär
ne oleks küll meid Sinuga nende
meestega võrdsustada, kuid koos
alustasid revolutsiooni ka Danton ja
Robespierre ning Martov ja Lenin.
Esimesena nimetatud püüdsid ühis
konna teel olevad tõkked kõrvaldada,
teised hakkasid ühiskonna arengut
vägistama. Esimesed said aru, et tõ
desid võib olla mitu, teised olid
kindlad oma ainutões ja äravalitu
ses. Ning just need koos alustanud
muutusid lõpuks surmavaenlasteks.
Kuhu selline vaen viis nii nemad
kui ka revolutsiooni, seda me teame
ka. Kas me siis tõesti millestki õp
pust võtta ei suuda? Kui saad,
Heinz, siis ära vasta mulle, vaid
mõtle nende asjade peale.

Sinu kaasvõitleja
JAAK ALLIK
C-*
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õni "Sirbi" number tagasi
vahendasid oma Riiamuljeid kunstiteadlased
Mai Levin ja Harry Liivrand.
Juttu oli juunikuus avatud Lääne-Berliini kunsti näitusest "In
terferentsid". Sellega on sünd
mus meilgi märgitud, kuid
arvan siiski, et nimetatud näitus
väärib veelkordset "ülekäimist",
kuigi hilinenult — seda enam, et
saksa kunsti oli Riias tõesti palju
ja nii selle kunsti kontekstikaheks kui ka mahukasse kataloo
gi tasub süveneda.

M

Võib enam-vähem täie kind
lusega öelda, et 'Interferentside"
näol on tegemist Balti riikide aja
loo ühe suurema väliskunstinäitusega: hõlmatud oli viis Riia
tähtsamat kunstisaali alates Riik
likust Kunstimuuseumist ning
lõpetades hotelli "Latvija" näitu
seruumidega, lisaks galeriid ja
linnakeskkond. Organiseerimis
töö mahtu näitab sponsorite roh
kus: neid oli tervelt 17 — linna
täitevkomiteest keskkaubamajani. Kuid vahest aitab kvantita
tiivsetest näitajatest. "Interfe
rentsid" sattusid ajaloo tahtel
äärmiselt soodsasse konteksti.
1988. aastal toimusid Lääne-Berliinis Läti 1920. aastate avangar
di ja nüüdisaja radikaalsema
kunsti näitused (siia võib veel li
sada Läti noorema kunsti välja
paneku Moskvas "Krõmskajal"
samal aastal ja nii peamegi tun
nistama lõunanaabrite suuremat
stardikiirust perestroika algul).
"Interferentsid" on sakslaste
vastus Läti näitusele, kuid vae
valt oskas keegi tollal aimata, i-*
needsamad interferentsid (ter
min on pärit füüsikast, kus see
tähendab "kohtuvate lainete
vastastikust toimet" — VÕS
1978 — ja näituse deviisi autori
Barbara Straka täpsustuse koha
selt "valguslainete võnkumist,
mis lainete ristudes loob uusi
lainevoogusid") hakkavad näi
tuse teokssaamise ajal niimoodi
toimima. Sest mõelgem, milline
oleks olnud resonants siis, kui
Lääne-Berliini kunst oleks Riiga
jõudnud kaks aastat tagasi: Bal
timaades algas perestroika "alt
poolt", SDV-s oli aga veel sügav
stagnatsioon. Siitpoolt vaadatu
na mõjunuks kogu Lääne-Berlii
ni "kriitiline realism" (selle juur
de me veel jõuame) tookord
väljakutsena. Nüüd on aga
müür langenud ja hoopis meie
oleme jäänud müüri taha! Saksa
maa vaevleb teistsuguste mure
dega ja meie siin enda omadega
— mis loevad nüüd enam kui
Riia-näituse pidulikud pöördu
mised, kus jutt käis "Euroopa
ajaloolisest taasühinemisest".

iipalju
'Interferentside"
üldpoliitilisest
taustast.
Tulles kunstile lähemale,
tuleb tunnistada, et sel alal on
siinsed müürid ehk veelgi pak
semad ja kõrgemad kui poliitili
sed "raudsed eesriided". Kata
loogis
leiduvate
saksa
kunstiteadlaste artiklite taustal
mõjub näituse Läti-poolse ku
raatori Helena Demakova jutt
täieliku dissonantsina. Nimelt
meenutab ta meie kultuurilise
isolatsiooni rasket pärandit, kus
Lääne kunstielust informatsioo

N

Martin
Kippenberger
"Alati vapper
sell" (õli, 1979)

LISAMARKMEID
“INTERFERENTSIDELE”

Matthias
Koeppel "Ex
oriente lux. 9.
nov. 1989. a. öö."
(õli, 1989)

ni hankimine nõudis fanatismi ja
suuri pingutusi. Taustaks mee
nutab Demakova, et siiani puu
dub kogu senise NSVL-i terri
tooriumil XX sajandi kunsti
mittemarksistlik üldkäsitlus (on
meeldiv lugeda, et Demakova
loodab sellega esimesena valmis
saavat eesti kunstiteadlasi). Riias
paistis igal juhul nii, et näitust
võeti vastu kui "Lääne kunsti
üldse", parimal juhul kui "saksa
kunsti üldse". Eks ole tuttav ret
septsioon ka meil Eestis toimu
nud välisnäituste puhul. Asja
tundjad on muidugi nii targad,
et oskavad nimetada saksa
kunstile iseloomulikke jooni:
"ekspressionism on neile kogu
aeg omane", "saksa kunst kisub
ikka sotsiaalkriitiliseks", "juba
dadast alates..." jne. See kõik on
õige ja see kõik avaldus linnu
lennult vaadelduna ka LääneBerliini näitusel Riias — seda
enam, et hõlmatud on aastad
1960— 1990. Kuid püüdkem las
kuda veidi maale lähemale.

L

ääne-Berliinis tehakse mui
dugi saksa kunsti, mis aga
ei tähenda, et seal poleks
esindatud kõik maailmas ak
tuaalsed
liikumised.
Teiselt
poolt on aga Lääne-Berliinil tänu

oma erilisele asendile (nii geog
raafilises kui ka poliitilises mõt
tes) olnud kogu saksa kunstis
omapärane koht. Wulf Herzogenrath vaatleb äärmiselt huvi
tavalt kogu Saksa kultuuritopograafiat. Ajaloost on üldtuntud
näide, kuidas Saksamaa feodaal
ne killustatus, mis muutus polii
tiliseks rudimendiks, soodustas
kultuurilist pluralismi: igal väik
sel linnakesel oli oma sõltumatu
kultuur. Tänapäevaste kommu
nikatsioonide puhul pole isolat
sioon enam võimalik, kuid Sak
samaa
on
ju ka
praegu
föderatiivne riik. Nii ei saa ka lä
himinevikus rääkida saksa kuns
tielu ühest keskusest. Sõjaeelsel
ajal oli Berliin muidugi suur
kunstilinn, kuid vaevalt saab
öelda, et München oli vähem
tähtis. Herzogenrath visandab
konspekti sõjajärgsetest nihetest:
München elab tänini oma vanast
aurast, 1960. aastatel tõusis juht
positsioonile Düsseldorf, nüüd
aga peetakse Düsseldorfi vana
moeliseks, moodne on hoopis
Köln. 1980. aastatel on tänu
Kunstimuuseumi uuele ligi miilipikkusele hoonele ja reforme
korraldanud Kunstiakadeemiale
tõusnud Frankfurdi aktsiad,
1990. aastate keskuseks võib ku
juneda Hamburg. Kõigi nende
suurte keskuste kõrval mängi

vad saksa kunstielus olulist rolli
väikelinnad, mis on spetsialisee
runud kitsamatele, kuid samas
rahvusvahelise mainega üritus
tele. Piisab, kui meenutada Kasseli "Documenta'sid". Perspek
tiivikaks video ja teiste uutetehniliste kunstide linnaks loe
takse Karlsruhet (järgmisel aas
tal seal toimuvatel eesti kultuuri
päevadel saavad kuuldavasti
kätt proovida ka meie kunstni
kud ja muusikud).

L

ääne-Berliin on kõigi teiste
föderaalriigi keskuste taus
tal olnud, nagu öeldud,
omapärases, mõnevõrra vastu
olulises seisukorras. Ühed ütle
vad lakooniliselt: provints! Tei
sed on ta üldse saksa kunstielust
välja lülitanud. On huvitav mär
kida, et mitmeltki ülesaksamaa
lisem kunstinäituselt on LääneBerliini kunstnikud üldse välja
jäetud. Teiselt poolt on aga just
Lääne-Berliini
kunstinäitused
kõige enam rännanud mööda
maailma kui ühe linna või re
giooni erinäitused. Viimasel as
jaolul on muidugi tugev poliitili
ne tagamaa. Samal põhjusel on
Lääne-Berliini kunstielu olnud
rikas rahvusvaheliste sündmus
te poolest. Tasub mainida kas

või mõningaid etapilisi näitusi:
"Uued realistid" (1964), "POPart"
(1964),
"Minimal-art"
(1969), "Körpersprache" (1975),
"Zeitgeist" (1982), "Stationen
der Moderne" (1988), "Metropo
lis" (1991). Lääne-Berliini kui
poliitilise konfrontatsiooni tugipostiseisund on siia meelitanud
ajutiselt töötama ja elama mit
meid
Lääne-Saksamaa tipp
kunstnikke (ei maksa unustada
ka majanduslikku faktorit: Lää
ne-Berliinis kehtisid mitmesugu
sed soodustused nagu meil
Kaug-Põhjas töötajaile). LääneBerliini kunsti õitseng langes
1960. aastatesse, kui pulbitses
vasakradikalism. Just siin oman
das see eriti vihase poliitilise
ilme (rühmitus "Vision", galerii
"Grossgörschen 35”, "Freie Galerie” jt.). Siit algas muide ka tä
naste klassikute Baselitzi ja Lüpertzi
karjäär.
"Fluxus'e"
põhilised keskused olid LääneSaksamaal Köln ja tol ajal mui
dugi Düsseldorf, kuid märki
misväärse
jälje
jätsid
ka
"Fluxus'e" Berliini-visiidid ja
galerii avamine. "Fluxus'e" üks
ideolooge Rene Block on öelnud:
"Iga kunstnik, kes tuli galerii
esimesel aastal Berliini, sattus
kohe eraldatud linna aurasse,
hoopis teise atmosfääri, võrrel
des kommertsile orienteeritud
Lääne-Saksamaa
linnadega."
Seesama eriline atmosfäär toitis
"kriitilise realismi" lainet kuni
1970.
aastate
lõpuni,
mil
uusekspressionismi
tulekuga
kadus Lääne-Berliini viimane
šanss. 1970. aastatesse jäävad
veel raevukad vaidlused realis
mi üle SDV kriitikutega ("Bildende Kunst" oli sealpool müüri
alati loetav väljaanne). Siinkohal
üks väike tähelepanek: lugedes
Riia-näituse kataloogi ja üldse
uuema saksa kunsti käsitlusi,
ilmneb, nagu oleks tegemist
kahe poliitilise tandriga. Ühelt
poolt 1960. aastate vasakradika
lism koos Marxi-, Lenini- ja
Mao-vaimustusega, teiselt poolt
aga pidev konfrontatsioon SDV
ja seal valitseva ideoloogiaga.
Eks näita selline dihhotoomia
veel kord Lääne-Berliini kui üle
politiseeritud linna.

is saab edasi? Ühinenud
Saksamaal peab Berliin
taastama oma kunstilinna-maine, mis tal oli täies hiilgu
ses viimati enne 1933. aastat.
Pole kahtlust, et ta selle ka saa
vutab. Juba enne, kui hakati rää
kima võimalusest, et Berliin
saab taas pealinnaks, algas paa
niline investeerimine. Lääne
kunstis tähendab palju reegel:
kus on raha, seal on ka kunst.
Samuti ei maksa unustada, et se
nisele Lääne-Berliinile on tulnud
lisaks teine pool linna koos oma
arvukate muuseumide ja kunsti
saalidega. Aga enne, kui Berliin
saab lahti oma poliitilisest foo
nist (mis muide võimendus taas
tänu müüri langemisele), läheb
veel mõni hea aasta. Vaatame,
kuidas need interferentsid siis
tööle hakkavad.
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MESIPUUST
PARIISIS
ariisis on üks maja (peale
Eesti Vabariigi saatkonna
hoone muidugi — aga see
on teine teema), Pariisis on niisiis
üks maja, mis eesti rahvusliku
kultuuri arengule nii oluline on
olnud, et sellel tuleks eestlastel
ka nüüd ja tulevikus silm peal
hoida. Räägin La Ruche'ist ehk
Mesipuust, nagu seda nimetas
eesti koloonia. Esimesena kolisid
sinna Jaan Koort, Aleksander
Tassa ja Konrad Mägi 1907. aasta
sügisel, hiljem on seal vähemat
või pikemat aega elanud veel
Tuglas, Triik, Nyman, Taska,
Obermann, Starkopf, Sannamees
ja veel mõnedki noored eesti
kunstijüngrid, kelle elust Tuglase, Ferdinand Kulli ja Ilmar Tal
ve kirjeldusi jälgides üsna täpse
pildi võib saada. Ja eelmainitute
ga elasid külg külje kõrval selli
sed hilisemad ilmakuulsused,
nagu P. Mondrian, M. Chagall,
>F. Leger, A. Archipenko, O. Zadkine jt., rääkimata tegelikult
peaaegu kogu Pariisi kunstnik
konnast, kellega tahes-tahtmata
"Le Dome'is, "L a Rotonde'is" või
"La Coupoie'is" vahel kokku
puututi.

P

Fotod: KALJU SUUR

KUNSTIMUUSEUMI EHITAMISEST
(Algus eelmises "Sirbis")

s.t. Kultuuriministeeriumil ja
Kunstimuuseumil, kulus projekr
sukoha variantlahendus- tide väljaotsimiseks kuu aega,
test korraldati näitus ning mistõttu materjalid laekusid linseejärel variantide avalik naehitusnõükogusse alles istun
arutelu, et võimalikult paljud gipäeval
as
26. juunil.
jahuvilised saaksid töödega tut
vuda ning oma arvamust avalda
Kuna kunstimuuseumi asu
dakoha valik on tähtis linnaehitus
Toimus mitu nõupidamist, et lik otsus, millest ei sõltu mitte
teha lõplik otsus, kuid see jäigi ainult muuseumi' ehituse käik,
tegemata. Miks?
vaid ka tema ümbruskonna ku
jundamine, siis olen pidanud
Suurima toetuse sai Kadrioru selle küsimuse lahendamist väga
pargi variant, seejuures eelista oluliseks.
mata nn. kõlakoja või nn. sõja
Seetõttu ei suhtunud ka eksväehaigla varianti. Toetati ka Pi pertiisbüroo antud juhul küsi
rita tee äärse asukoha ideed ning musse formaalselt ega nõudnud
kesklinnas Wismari tn. varianti.
projektide läbivaatamiseks esita
Arvan, et otsus jäi tookord te mise korrast täpset kinnipida
gemata eelkõige seetõttu, et puu mist (projekt peab olema esita
dus kunstimuuseumi ehitami tud
Tallinna
Linnavalitsuse
seks vajalik raha — tolle aja Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri
hindades ca 30 miljonit rubla mise Ametile, kes suunab selle
(praegu sama ehitusmahu puhul siis ekspertiisibüroole), vaid
juba 100—150 milj.). Muuseumi aitas samuti variantlahenduste
selgitusi lossi avariiohtlikust sei eskiise mööda riigiasutusi otsi
sundist ei võetud kuigi tõsiselt, da. See asjaolu poleks väärinud
seda enam, et just oli alustatud avalikustamist, kui linnaehitusrahvusraamatukogu ehitust Tõ nõukogu koosoleku järel poleks
nismäel ja käisid ägedad vaidlu ilmunud etteheiteid, nagu ei
sed uue ooperiteatri asupaiga oleks nõukogu küsimust arute
ning ehitamise ümber. Kõike luks küllaldaselt ette valmista
korraga ei saanud.
nud.
Tallinna peaarhitektina olen
Jah, aega anti ainult 4 tundi.
seisukohal, et hoolimata tänas Tavaliselt kulub suuremahulise
test tagasihoidlikest võimalustest projekti ekspertiisiks 1— 2 kuud,
tuleb linna arengu kontseptuaal mille järel see esitatakse läbivaa
sed küsimused ükskord ikkagi tamiseks ja otsustamiseks linna
selgeks rääkida ja teha ka otsu ehitusnõukogule.
sed, olenemata sellest, millised
Nüüd tutvustaksin otsust,
on praegu nende realiseerimise milleni linnaehitusnõukogu 26.
võimalused.
juunil jõudis, tuginedes kõigi
21.
mail pöördus Kunstimuueespool nimetatud 9 asukohavaseumi uus direktriss pr. M. Valk riandi võimalustele.
Tallinna linnavalitsuse poole et
1. Eesti Kunstimuuseumil
tepanekuga muuseumi asukoha täpsustada muuseumi ruumi
variandid veel kord läbi vaadata programm, lähtudes tänase päe
ja leida lõplik lahendus. Prob va vajadustest ja võimalustest.
leem on nüüd juba täiesti konk
2. Kultuuriministeeriumil tel
reetne, muuseum suletakse re lida Tallinna Arhitektuuri- ja
mondiks. Esiteks tuleb ümber Linnaehituse Ametis koostatud
paigutada fondid ning teiseks lähteülesande alusel kaks asukoalustada uue hoone projekteeri havarianti koos hoone eskiislamist.
hendustega.
Nii saigi kokku lepitud, et 26.
juuniks esitatakse kõik lahendus
Esimene variant — KADRI
variandid linnaehitusnõukogule. ORU PIIRKONNAS — peab ar
Mõneti kummaline oli, et tellijal, vestama järgmist:

A

— nn. kõlakoja krunt tingib
muuseumi
ruumiprogrammi
olulist vähendamist või muuseu
mi projekteerimist mittnesse eri
nevasse hoonesse;
— nn. sõjaväehaigla krunt
tingib mitmete hoonete lammu
tamist, eelkõige aga sõjaväehaig
la valduses olevate maa-alade
vabastamist;
— Pirita tee äärne krunt Eesti
Näituse maa-ala ja Ajaloomuu
seumi vahel võimaldab kohe
alustada fondihoidlate projektee
rimist ja ehitamist, hiljem on või
malik nendega siduda kogu
muuseumikompleks.
Teine asukohavariant koosta
da KESKLINNA PIIRKONNA
— Falkpargi või Wismari tn.
kvartali kohta.
Need tööd saaksid Eesti
Kunstimuuseumi asukoha lõpli
ku valiku aluseks ning ühtlasi
kunstimuuseumi arhitektuuri
võistluse algmaterjaliks.
Olen veendunud, et praktili
selt 1983. aastast kestnud vaid
luste lõpetamiseks veel vajalikud
2—3 kuud ei ole ajaraiskamine!
Lõpetuseks tahaksin öelda, et
Tallinna linnaehitusnõukogu ei
koosta projekte, ei finantseeri
ühtegi ehitust, vaid vaatab läbi
temale esitatud projekte ja idee
kavandeid ning annab professio
naalse hinnangu nende linnaehi
tuslikule
ja
arhitektuursele
sobivusele ja kvaliteedile. Hinna
tes konkreetset ettepanekut, pea
vad nõukogu liikmed — arhitek
tid — arvestama linna kui
terviku arengu probleeme ja an
tud üksikobjekti sobivust tervi
kusse.
Ettepanekute tasemest ja
põhjalikkusest sõltub edu otsus
tamisel.

IRINA RAUD
Tallinna peaarhitekt
P.S. Arvan, et arhitektide vastan
damine kunstnikele ei loo pare
maid eeldusi professionaalsete ja
kiirete otsuste tegemiseks.

Mesipuud leida ei ole raske.
Otsijal pruugib vaid Rue Dantzigi troostitust poolkaasaegsest
tööstuslinnamiljööst õigel hetkel
paremale keerata, ja ta leiab end
äkki hoopis teistsugusest kesk
konnast. Väike Passage de Dantzig algab vana nurgapoega, mil
lest lapsenäoga Erik Obermann
kord maksmata saia sai — nüüd
müüb seal itaallane banaane ja
meloneid —> hing jätkub erine
vas suuruses sajandilõpu-majadega, mille otstarvet reedavad
suured väikeste ruutudega ateljeeaknad ja klaaslaed. Vasemal
veel potipalmidega terrass ma
dala maja katusel, paremal vär
vilisi linu rippu jalakäija pea ko
hal — ja siis lopsakatesse
viinapuuväätidesse uppuv vana
raudvärav, moodsa elektronlu-

kuga kindlalt kinni. Pikkade hal
lide juuste ja helelilla baretiga
daam, kes mu hüüde peale vära
vat avama tuli, ütles ilusa žesti
saatel: "Kunstnike maja? — Siin
on meil terve linn — ünri lin
nas!"
Kuulus La Ruche on keskmi
ne kuuest ansambl>sse kuuluvast
majast suurte pöökide ja kastani
te all: kaks suuremat jäävad tast
tänava poole, kolm väiksemat
veelgi sügavamale rohelusse. La
Ruche ise on ümmargune —, ei
kuueteisttahuline — kolmekord
ne ehitis. Iga tahk tähendab
suurt akent, iga aken ateljeed,
mis maja keskkoha poole tublisti
kitseneb. Ateljeedesse pääseb
ümmargusest (kuueteisttahulisest) laevalgusega trepikojast
maja keskel. Igas ateljees on veel
väga väike poolkorrus, mis saab
oma napi valguse trepikojast —
kas pole see kõik tuttav "Felix
Ormussoni" teisest osast, milles
Ormusson külastab La Ruche'is
Homunculust, kelle prototüü
biks on ilmselt Norra-aastaist ki
bestunud, juba oma saatusliku
haiguse käes piinlev Mägi?
La Ruche'i ümber on lille
peenraid, skulptuure, tagapool
kivimürakaid, aiatööle, laste
jalgrattaid ja mänguasju. Koloo
nia eest hoolitseb anonüümsele
kapitalile toetuv La Ruche'i selts
— see otsustab, kellele Pariisi
tingimustes üliodav ateljee kasu
tada anda ja keda sellest lärma
kuse eest välja tõsta, soovitab torulukkseppi või arste... või kas
lubada näiteks Mesipuu-seinale
tagasihoidlik
mälestustahvel
panna. Seltsi sekretär vastab tele
fonil: 42 66 92 84.

INDREK HIRV
Pariis, 7. juuli 1991
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"Tallinn '91" "Sirbi"-kom mentaaris viitas Peeter Perens
"Nooruse" järjekordsele kullale
ja kiitis koori püsivat kõrgvor
mi. Pärast "Laulusildu" astus
toimetusest läbi "Nooruse pea
dirigent ENE ÜLEOJA, et asjast
lähemalt kõnelda.
See on üks tore aasta — möö
dub 20 aastat eesti koorimuusika
esimesest suurest võidust Tallin
na Kammerkoorilt Arezzos, kus
ma kaasa laulsin. Kümme aastat
saab "Noooise" esimesest või
dust Celjes, mis oli samamoodi
raputav. Nüüd enam nii ei ol
nud: hakkad juba võimalusi kal
kuleerima, see võtab rõõmu
maha. Aga rõõm on muidugi —
"Noorus" on laulnud viiel rah
vusvahelisel konkursil ja toonud
ainult esikohti.
Viimane võit, mis selle ju 
tuajamise teljeks, saavutati Hol
landis, Viljandi-suuruses Arnhemis
toimunud
XI
rahvusvahelisel koorifestivalil,
kus oli võistlemas üle 110 koori
25 riigist (sh. N. Liidu üldnime
all Armeenia, Eesti, Läti ja Vene
koorid). Haarde laiust toonitas
kõikvõimalike kooriliikide osa
lemine alates gregorigruppidest
ja lõpetades kerge muusika
kooridega, nende vahele mah
tusid lastekoorid, neidude koo
rid, noorte segakoorid, kammer
koorid,
suured
segakoorid,
naiskoorid, väikesed ja suured
meeskoorid. Igal neist oli oma
žürii, esimeheks hollandlane.
Lisaks konkursile kontserdid
professionaalidelt, zoorkshop'id
jms. Korraldajad arvavad seda
festivali maailma suurimaks
omataoliste seas ning loodavad
pääseda Guinnessi raamatusse.
Aga kuidas teie sellele konkur
sile pääsesite?
Amhemi võinuks Eestist Sat
tuda ka 10 koori, sest Kooriühin
gusse saadeti vähemalt 50 festivaliblanketti. Ent osavõtumaks
300 kuldnat ja vajadus leida majutav koor muutsid paljudele
osavõtu keeruliseks. "Noorusel"
oli sedavõrd lihtsam, et olime
Hollandis kolmandat korda ja
vastuvõttev koorgi sama —
"Gouwe Sangers". Tänu neile
plaadistasime seal mullu oma
CD; plaadimüügist saadud sisse
tulekuga oli võimalik maksta ka
nõutud raha, nii et me kellelegi
võlgu ei jäänud.
Tegi rõõmu, et Arnhemis oli
veel kaks Eesti koori: Viljandi
KEK-i kammerkoor ja "Kuldjala
Lauluselts", kes esinesid kam
merkooride alajaotuses. Käisin
neid kuulamas — sel päeval esi
nenud viie koori hulgas olid nad
kahtlemata tugevaimad ja plat
seerusid lõpuks kammerkooride
keskmisele tasandile. See on suu
repärane tulemus, sest tegemist
on kahe väikese kooriga, keda
me kodus võib-olla ei tunnegi.
Siit ka minu mõte, et oleme liiga
Tallinna- ja Tartu-kesksed, unus
tades, et Eestis on mujalgi täiesti
arvestatavaid koore, kes rahvus
vahelisel konkursil esinevad sü
dilt.
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muidugi ei pea ma õigeks ka
teist äärmust, et minnakse ainult
kaelamurdva repertuaari peale;
ikka hirmus, et äkki ei ole eesti
muusika küllalt hea...
Kas "N oorusel" Hollandis
ka kontserte anda tuli?
Meil oli kaks tüüpilist konkursikontserti koos teiste koori
dega, samuti lõpetasime väga
piduliku lõppkontserdi. See oli
võimas finaal, ja tegelikult lätlas
te päev, sest naiskooridest võitis
"Dzintars",
meeskooridest
laulsid 2.—5. juulini ja pinge pü kohe ligi, et nooti küsida ja nii "Dziedonis" ja parim kammerkoorgi tuli Lätist. Kui lisada, et
sis nagu maratonis. Meie laulsi tekkisid sidemed.
Kas ka kohustuslikud laulud parim lastekoor oli Ungarist ja
me avapäeval kolmandana, sai
me 286 punkti ega osanud põnevaks repertuaariks võib lii noorte segakoor Poolast, võib ül
distada, et võitma kipuvad nn.
midagi erilist arvata: 300-ni jäi ju gitada?
Need olid kõik hollandi auto idabloki maad...
veel ruumi... Kõige pingelise
Aga "Noorusel" oli veel üks
maks osutus viimane päev, kui ritelt, meil Hendrik Andriesseni
laulsid Reading Phoenix Choir "Omaggio a Marenzio". Tekstiks tähtis esinemine — nimelt viis
Inglismaalt, }j>dolakören Göte oli kümme värssi XIV saj. itaalia Anja Riskka Soomest nendega
borgist, Singapuri noortekoor ja poeedi Uberti poeemist, mis ülis läbi zoorkshop'i "Häälekujunhilinenud Läti segakoor, keda tab itaalia looduse ilu ja rikkust. dus". Anja Riskka on "Nooruse"
siiski lubati esineda. Kui peni oli Igal värsil oli oma muusikaline hääleseadja, kellele oleme ilm
280 punktiga teisel kohal püsi kujund, midagi ei kordunud — selt võlgu oma viimase aja edu.
nud Leningradi konservatooriu meile tundus teos tüütult pikk (7 Seegi workshop meelitas kaunisse
mi õppekoor prof. Uspenski ju min.) ja samas muusikaliselt dra miniatuursesse kirikusse 200
hatusel, siis nüüd kiilus 284-ga maturgialt mitte kuigi huvitav. kuulajat, töötati 4 tundi ja suure
Aga muidu oli see tõeline kon- huviga.
vahele inglise koor.
Kuidas "Noorus" enesele
Kuulasin peaaegu kõiki, kes kursilugu, mis kontrollib koori
pärast meid esinesid ja võin kin vokaalseid ja tehnilisi võimeid. Soomest hääleseadja on saa
nitada, et nii tihedat konkurentsi Ehkki oleme intonatsiooniliselt nud?
Mul on tunne, et kui inimesel
pole me varem kohanud .Meile raskemaidki asju laulnud (P.Ebetuntud Moskva koor "Gaudea nilt näiteks), tulime sellega kesk on tõsised probleemid, siis ena
mus", kes on palju käinud välis- miselt toime (parima esituse masti tuleb kuskilt ka abi. Minu
konkurssidel, keda peetakse NL- eripreemia sai Leningradi koor). le tuli see juhuslikult, sõprade
is üheks tugevamaks ja kes ka Aga publiku vastuvõtt oli küll kaudu. Ja väga kenaks inime
seks osutunud Anja on nüüd
hästi laulis, jäi lõpuks oma 241 tormiline, braavo-hüüetega.
Kas kasutasite juhust ka ees käinud meid konsulteerimas
punktiga eelviimaseks! Neist ta
savägiselt tugevaist oli eriliselt ti m uusikat tutvustada? 'T a l 1988. aastast, ikka kaks korda
huvitav Singapuri noortekoor: linn '91” žürii heitis meie koori hooajas. Me ei maksa talle ju mi
ma ei ole nii täpset, puhast ja dele ette, et nad selle võimaluse dagi — praeguses rahamaailmas
kõlab see fantastiliselt. Ainus,
kuidagi elektroonilist soutuii kasutamata jätsid.
Rahvusvahelisel konkursil tu mida teha saame, on näidata, et
enne kuulnud! Arvan, et neljan
daks jäid nad ainult selle tõttu, leb siiski konjunktuuri arvesta meie tööl on edu.
Siingi käis ju samal ajal rah
et esitus oli ehk liigagi elektroo da. Kahtlemata tuleb laulda 1— 2
niline, seal nagu puudus elu ja eesti lugu, aga parajas tasakaa vusvaheline koori festival, ehk
kujundus oli kummaliselt kunst lus. Meil oli konkursi nõudeks ki meie oma koorid seekord
lik. Aga erakordne homogeen muusika läbi nelja sajandi — ro ehk maksimaalselt ei säranud.
sus häälerühmades ja erakordne mantilisest muusikast pakkusin Ja segakoore oli meil ainult üks
puhtus! Esmakordselt kuulsin välja Kreegi Taaveti laulu "Kiida välja panna...
Meie suured segakoorid hak
ka Hispaania ja Argentina suuri mu hing" ja rahvamuusika arsegakoore — ilusad hääled, ranžeeringuist viimase osa Tor kavad ju välja surema! Raadiomaitsekas muusikaline kujun mise "Ingerimaa õhtutest". Pä koor on nüüd ka 40—50-liikmedus. Arvamus, et ainult Euroo rast lugesin huviga, mida žürii line, oratooriumikoori ei ole...
pas on kõrge koorikultuur, on eesti muusika kohta on öelnud. Kaotame ühe väga olulise lõigu
Vähe ütlevad: Kreegist, et kau oma koorikultuurist. See kam
kummutatud.
Kummalise intoneerimislaa- nis, Tormisest, et fantastiline... merkooride tegemise buum
diga Bicol Heritage Choir Filipiini Aga põhjalikumalt analüüsitakse võiks hakata üle minema. Saan
delt ei olnud nii tugev, aga köitis ikkagi tuntud repertuaari. Selle aru, et kammerkoor on mobiil
eksootilise repertuaariga. Nad tõttu oleks "Kuldjala Lauluselts" sem, on mõttekaaslaste punt.
laulsid ühte väga põnevat "Glo- minu meelest võinud kõrgemagi Aga mõnevõrra on temaga ka
riat", nende endi helilooja Ryan koha saada, kui ta poleks nii pal raskem, sest ta eeldab siiski kõr
Cayabyabi oma. Hüppasime ju eesti muusikat laulnud. Aga ge laulukultuuriga lauljaid. Suu
res segakooris võib olla pisut ta
gasihoidlikumat materjali, tema
efekt tuleb koori suurusest ja
massiivsusest. Tahan öelda, et
minu võimsamaid elamusi on
mullusel Ameerika-reisil kuul
dud 200-liikmeline koor, kes
laulis kadestusväärse nüansikuse ja täpsusega. Fantastiline
efekt, kui koor laulab loomuli
kult, pingutamata, tasakaalus
orkestriga! Eestimaal seda enam
ei kuule — siin peab kas orkes
ter ebanormaalselt vaikselt män
gima või koor röökima... Ühe
hollandi koorijuhi öeldu — kuu
len esimest korda 70-liikmelist
kammerkoori — oli mulle suu
rim esinemisjärgne kompliment.
Nii palju on muusikat, mida
lihtsalt ei saa väikese kooriga
teha. Olen suure koori fanaatik
muidugi!

LAULUS ON
ELU JA ÕHKU
“Noorus” Arnhemis
On tore, et ka n.-ö. tundma
tud koorid end proovida saa
vad. Teisalt nõuab selline vaba
dus korraldajatelt julgust —
ebaühtlase taseme hirmus nõu
takse mõnel pool ette helisalvestist.
Seal mitte, see on demokraat
lik konkurss — ise valid kate
gooria (sisuliselt määrab selle
kohustuslik pala), ise ka vastu
tad... Mulle see meeldib, sest lint
tegelikult koori ei kajasta. Tea
me, mida võimaldab tänapäeva
tehnika — hea toonmeistriga
võib teha ka hea lindi ja žürii
ära petta. Selle festivali prestiiži
ei määra niivõrd see, et kutsu
takse ainult väga head koorid,
vaid pigem, et materjaliga, mis
käes, töötatakse laitmatult.
Festivali korraldus oli lihtsalt
suurepärane. Tegemist on rikka
ja arenenud maaga, kõik tehnili
sed vahendid olid ürituse käsu
tada, info liikus erakordse kiiru
sega.
Kui iga kooriliiki hindas
oma žürii, kes teile siis üldvõidu andis?
Meie hinne jäi konkursi kõr
geimaks... Aga žüriid istusid iga
päev koos ja ilmselt ühtlustasid
oma nõuded. Võistluse teeb
usaldusväärseks just žüriide
töö, Arnhemis laabus kooride
hindamine kiiresti ja objektiiv
selt — lisaks kõigile teada punk
tidele võis iga koor organiseeri
miskomiteest
saada
žürii
protokolli, kus oli iga mehe ar
vamus iga esitatud laulu kohta.
Neid analüüsides leiab palju
õpetlikku.
Kuidas suurte segakooride
võistlus kulges?
Meid oli 14 ja 5-liikmeline
žürii eesotsas Manus Willemseniga (liikmeid ka Saksamaalt,
Ungarist ja Jugoslaaviast) kuulas
meid 4-5 kaupa, et mitte väsida.
Oligi huvitav — segakoorid
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ÜLEMAAILMSE
NOORTE
ORKESTRI
(WORLD YOUTH
ORCHESTRA)
ARS BALTICA
TURNEE,

Tallinna V rahvusvaheline orelifestival
avati pidulikult 2. augustil Raekoja saalis.
Pärast tervitusi esines festivalikülalistele
kammerorkester Jüri Leiteni juhatusel, so
list Anne-Liis Treimann (pildil). Osaleja
test on pildile jäänud (vasakult): organis
tid Mari Kodama Jaapanist, Stefan Palm
Linnichist ja Kurt Lueders Pariisit.

EUROPA CANTAT11
VITORIA GASTEIZ’91

18-28 julio 1991

Euroopa Kooriliit "Europa
Cantat" korraldab iga kolme
aasta tagant suuri suvefestivale
Euroopa eri maades. Seekordne
festival,
järjekorranumbrilt
üheteistkümnes, toimus Baski
maal, Vitoria-Gasteizi linnas ja
selles osales mitu koori Eestist
Samas toimunud "Europa Can
tat" juhatuse ja muusikakomisjoni nõupidamistest võttis osa
Eesti Kooriühingu (EKÜ) esi
mees VENNO LAUL. Toimetu
se palyel nõustus ta nähtustkuuldust lähemalt rääkima.
"Europa Cantat" (EC) on
Euroopa Kooriliit, mis ühendab
üle neljakümne rahvusliku orga
nisatsiooni, lisaks kuuluvad ECsse mitmed koorid ja üksikisi
kud. Eesti kuulub EC-sse 1990.
aasta maikuust. Kontakte oli loo
dud küll juba varemgi, kuid es
makordselt oli meid sellele festi
valile kutsutud kui EC ametlikke
liikmeid. Liikmeksolek annab
igale maale õiguse saata festiva
lile üks kollektiiv. Eestit esindas
seekord koguni kolm koori: Tal
linna Kammerkoor (d. Kuno
Areng), Eesti Poistekoor (d. Ven
no Laul) ja Tartu Ülikooli nais-

FESTIVALILT
VITORIAST
koor (d. Vaike Uibopuu). Sellist
vastutulekut seletab kõigepealt
see, et EC on praegu suunanud
pilgud just Ida-Euroopa maade
le. Nüüd, kui piirid on lahti, on
EC juhatus korduvalt rõhuta
nud, et võimalus ühendada kõi
ki Euroopa maid on märgatavalt
rikastanud EC tegevust. Teisest
küljest sai see võimalikuks tänu
Veljo Tormisele, kellelt telliti ja
kanti festivalil ette teos "Mõrsja
hüvastijätt". Et teose pidi esita
ma koor Eestist, tuli pakkumine
Tallinna Kammerkoorile, kes an
dis ka kontserdi Tormise loo
mingust. Veljo Tormisele tehtud
tellimus oli ühtaegu tunnustusavaldus eesti muusikale. Ekspe
rimendina osalesid EC-s esma
kordselt ka laste- ja poistekoorid.
See oli põhjus, miks festivalile
kutsuti Eesti Poistekoor. Neid 11
koori ei riskitud veel lülitada EC
põhiprogrammi, vaid viidi Vitoriast 40 km kaugusel asuvasse
Amurrio väikelinna, kus toimu
sid zoorkshop'id. Ühel päeval too
di kõik lapsed Vitoriasse, kus
parematel kooridel oli võimalus
esineda eraldi kontsertidega,
gala-kontserdil näitasid kõik
koorid workshop'il õpitud teo
seid. Mõneti üllatas korraldajate
ettevaatlikkus ja see vähendas
lastekooride indu. Seda õhkkon
da, mis on EC-1, kui on koos neli
tuhat lauljat ja toimub suur ühislaulmine
härjavõitluseareenil,
nad nüüd õieti ei tajunud.
Kõik koorid jaotusid uoorkshop’idesse ja tõid õpitu välja ava
like kontsertidega festivali vii
mastel
päevadel.
Paljudel
kooridel olid ette nähtud soolo
kontserdid, mis valdavalt toimu

sid kirikutes. Nende vastu tunti
elavat huvi, lauljad ise käisid
üksteist innukalt kuulamas, sa
muti Vitoria linna elanikud.
Suure muusikasündmusena
õigustab EC ennast praegusel
kujul igati: toob kokku väga pal
ju koore, toimuvad proovid,
kohtumised, sõlmitakse isiklikke
kontakte. Täiustamist vajaks or
ganisatsiooniline v, struktuur.
EKÜ-s on infrastruktuur kooride
tegevuse korraldamiseks isegi
paremini paika pandud, jaota
tud kooriliikide kaupa sektsioo
nidesse. EC-s neid ei ole ja see
tõttu juhtuski, et mees- ja
naiskoorid viidi segakooride
workshop'\, laste- ja poistekoorid
pandi kokku. Loogilisem oleks,
et igal kooriliigil on oma works
hop. Nüüd õpiti teosed kohapeal
selgeks, lauldi korra ette ja ko
dus seda enam kasutada ei saa.
Samuti võiks koorijuhtidele seal
korraldada rohkem metoodilisi
arupidamisi ja kokkusaamisi.
Mõneti on ka kahju, et niisugu
sest suurest festivalist jäävad
kõrvale professionaalsed koorid.
Nad lähevad korraldajatele liiga
kalliks maksma, aga tasulisi
kontserte selle festivali raames ei
toimu. Ilmselt oleks õigem neid
siiski korraldada ja tuua kohale
ka Euroopa tippkoore. Nende
kuulajaskonna
moodustaksid
koorijuhid kõigepealt. Vahetada
metoodilisi materjale, hankida
noote, heliplaate ja -kassette —
seda kõike oskab eeskujulikult
Ameerika Koorijuhtide Assot
siatsioon, EC veel mitte.
Neile tähelepanekutele suu
nas mind ,mõte:.ji0i4.a võiksime
paremini teha, kui selline festi

val toimuks Tallinnas — ja seda
plaani peetakse. Festivali korral
dajamaa valitakse geograafilisel
printsiibil: eelmine toimus Unga
ris, Pecsis, seekordne Hispaa
nias, järgmine Taanis. Vitoria
viimase õhtu lõppedes kutsuti
lavale Hemingi linnapea ja anti
talle sümboolselt üle järgmise
festivali korraldamine 1994. aas
tal. Taani koondaks tähelepanu
Skandinaaviale, loogiliselt järg
neks mingi Lõuna-Euroopa maa
ja aastal 2000 võiks Tallinn en
nast ritta seada. Seda enam, et
üldlaulupidu toimub 1999. aas
tal, annaks see Eestile ilusa või
maluse tähistada aastatuhande
vahetust suure muusikapeoga.
Festivali viimastel päevadel
saabus Vitoriasse koosolekuid
pidama Maailma Kooriliidu
(IFCM) juhatus. Osalesin sellegi
töös. IFCM püüab järjekindlalt
läbi viia sümpoosione, millest
viimane jõudis eelmise aasta
augustikuus otsaga Tallinnasse.
Nüüd arutati järgmise sümpoo
sioni ettevalmistamist Vancouveris. Tuleval aastal tähistab
IFCM oma 10. aastapäeva, mille
puhul toimub juulikuus festival
Belgias Namuris. Namuri on
asutatud Ülemaailmne Koori
muusika Keskus (International
Center For Choral Music), mis
koondab kõikvõimalikku infor
matsiooni kogu maailma koori
muusika kohta. Keskuse juhataja
Jean-Claude Wilkens käis möö
dunud aastal Tallinnas tutvumas
EKÜ võimalustega lülituda üle
maailmsesse kompuutersüsteemi. Ülemaailmne Koorimuusika
Keskus annab kord kvartalis väl
ja infobülletääni, milles kõrvuti
huvitava
informatsiooniga
maailma koorielust leidub kõigi
IFCM-i konkursside ja festivali
de kalenderplaan. Meie koorid,
kes tahavad järgmisel aastal
neist osa võtta, võivad nüüd saa
da Eesti Kooriühingust vastavat
informatsiooni.
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31. juulist 14. augustini toi
mub
rahvusvahelise
noorte
muusikute föderatsiooni Jeunesses Musicales'i juba 1970. aas
tast tuntuks saanud Ülemaailm
se Noorteorkestri kontserdireis
Ars Baltica, mille korraldajaks
teist korda Rootsi Rikskonserter.
See on 130-liikmelise orkestri se
nistest kõige pikem kontserdimatk. Viieteistkümne päeva
jooksul antakse kontserte 8 maal:
Arvikas, Stockholmis, Kopenhaagenis, Greifswaldis, Varssa
vis, Vilniuses, Riias, Tallinnas ja
Tamperes. Esmakordselt võttis
Rootsi Jeunesses Musicales'i
noorteorkestrit vastu 1988. aas
tal. Siis esineti Rootsis, Taanis ja
Saksamaal. Nüüd on Rootsi Iis
raeli asemel, kes sel aastal oleks
pidanud olema vastuvõtjaks
maaks, taas võtnud enda peale
selle ürituse läbiviimise. Orkestri
iga-aastasele
traditsioonilisele
kontserdireisile eelneb kahenä-

OKKOKAMU
dalane õppelaager, sedapuhku
Ingesundi Muusikakolledžis Ar
vikas, mille töös osalevad noo
red muusikud kogu maailmast.
Ühendada vaid paari-nädala
jooksul nii palju erinevaid kul
tuure ja muusikatraditsioone on
jõuprooviks kõigile osavõtjaile.
Seepärast on seda tööd juhtima
kutsutud ka võimekas Helsingborgi Sümfooniaorkestri peadiri
gent OKKO KAMU. Orkestri 20aastasel tegevusajal on selle
dirigendipuldis seisnud mitmed
maailmamainega
dirigendid
nagu Zubin Mehta, Leonard
Bernstein, Serge Baudo.
Jeunesses Musicales on rah
vusvaheline liit, milles nüüd
juba 45 liikmesriigiga on esinda
tud kõik viis kontinenti. Organi
satsiooni tegevusest võtab osa
rohkem kui kaks miljonit noort
muusikut. Liidu eesmärgiks on
innustada noori musitseerima ja
muusikat kuulama sõltumata
nende rassist, poliitilisest, sot
siaalsest või religioossest kuulu
vusest.
Ülemaailmse Noorteorkestri Tal
linna kontsert on 12. augustil kell
1 9 3 0 "Estonia" kontserdisaalis. Ka
vas on H. Alfveni Rootsi rapsoodia
nr. 1, op.19 "Midsummer Vigil", E.
Tubina süit balletist "Kratt" ja I. Stravinski "Petruška".
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Praegu tundub kohatu naljana,
et mängimine maleturniiril või paar
sõna mokaotsast muutuvad elu ja
surma küsimuseks. Aga nõnda see
oli, ja teadjad inimesed selle üle ei
imestagi. Vastupidi. Juba meenuta
tud raamatu "World Chess Champions" autor Edward Winter (ingla
ne, mitte nõukogulane) nimetab just
Kerese tookordset pääsemist seleta juba kümmekonna aasta eest teha
matuks looks, millele pealegi andvat niisuguse avalduse: "Eesti vabarii
otsida võrdväärset kogu maleaja- gis kasvanud Keres oli Nõukogude
loost. Veel mullu suvel lausus Bo kodanik olnud vaid mõned kuud,
riss Spasski: "Mulle on siiani jää selles plaanis polnud tal erilisi ko
nud mõistatuseks, mismoodi Paul hustusi." Viimases filmiintervjuus
Petrovitš pääses terve nahaga." Kui leidis koguni Mihhail Botvinnik, et
dagi ei saa lahti müsteeriumist, olgu osalemist Saksa turniiridel ei tide
selleks Kerese makstud lunaraha Keresele ega tema saatusekaaslasele
(Barden jt.) või üldse võimalus välja Alehhinile patuks panna.
See on serveeritud tagasivaates.
rabelda (Winter jt.). Aga äkki pol
Maria Keres mäletab, et nende esi
nudki müsteeriumi?
Liiga lihtne oleks kõik ajada kur mesel sõjajärgsel kohtumisel hoidis
juse impeeriumi kaela. Daniil Gra Botvinnik teistsugust joont. Ta ole
niit kirjutab sõja ajal Saksamaal töö vat kuulutanud: säärasele mehele,
tanud
vene
geneetikust s.t. Alehhinile, mina kätt ei anna!
Timofejev-Ressovskist, kuidas keegi (NB! Jälle sama rituaalne sümbol.
nõukogude teadlane keeldus 1945. Õnneks veel mitte suuandmine.)
aastal tolle kätt surumast, ja lisab, et Need olid küll ainult sõnad. Õige
ka tema ise oleks siis käitunud sa varsti pakkus Botvinnik maailma
muti kui tema tulevane kangelane meistrile kõik, mis tal pakkuda oli,
— inimesi kõrvetas leppimatus, ei — oma au, kui kidsus säärase mehe
tunnistatud mingeid kompromisse, välja tiitlimatšiks.
Muidugi, seisukoha muutmine
mõõdeti selle järgi, kus sa olid ol
või sihukese näo tegemine nn. asja
nud, kas siin või seal.
Võim utsitas seda kihu ainult ta huvides käib ikka võimuvõitluse
gant. Nüüd on tuli ammu kustu juurde ja antud juhul tähendasid
nud. Suurmeister ja kunagine PIDE need huvid seda, et oli vaja esimese
asepresident Juri Averbach riskis na jaole saada, kokkuvarisevalt

MISTER BARDENILE
(JA KA TEISTELE HUVILISTELE)

(Vt. "Sirp" nr.-d. 27—31)
Siis aga peletas nõukogude
argipaev Keskaegse panoraalni
veetluse. Nagu kõikjal NSVL pii
rides, algas täiesti arusaamatu
ootamine. Alles siis, kui olime
oodanud tubli pool tundi, hak
kas pikk ootajate järjekord aegla
selt liikuma. Minul tuli aga veel
gi kauem oodata. Kõigile anti
passid tagasi, mulle mitte. Pöör
dusin passe kontrolliva ohvitseri
poole "Teid pole unustatud. Teie
pass tuleb mõne minuti pärast,
läheb natuke kauem aega."
Lõpuks palus ta väga viisa
kalt vabandust ja ütles: "Pidime
ühte-teist kontrollima. Helsingi
seltsimehed tegid vea. Nad ei
oleks tohtinud teile viisat anda.
Nüüd aga olete siin ja ma soovin
teile kodulinnas mõnusaid päe
vi."
Järgmisel päeval seadsin
sammud Pikale tänavale nr. 19,
kus asuvad siseministeeriumi
mõned osakonnad.
Vähese vaevaga pääsesin vä
lismaalaste asjadega tegeleva
polkovniku juurde, et temale
oma palve esitada — tahtsin
üheks päevaks sõita Tartusse ja
Põlva. Polkovnik, silmapaistvalt
hoolitsetud välimusega nägus
mees, kes. kõneles vabalt nii eesti
kui ka vene keelt, lubas mul ot
sekohe Tartusse sõita, ütles aga
Põlva kohta, et seda ta nii ruttu
otsustada ei saa: "Otsusest teata
takse teile."
"Hästi. Kas võin teile oma ho
telli telefoninumbri anda?"
Otsekohe, kui olin talle selle
pakkumise esitanud, pidin oma.
spontaanse naiivsuse peale naer
ma. Ja polkovnik, täiesti maail
ma tasemel, naeris ka.
"On kena, et tahtsite mulle
oma aadressi ja telefoninumbri
anda, kuid seda pole vaja."
Oleksid ometi kõik Nõukogu-

Alehhinilt tiitel enne konkurente ära
krahmata. Kõige kardetavam konku
rent paistis tollal olevat musta süda
metunnistusega Keres. Loogiline kü
simus, delikaatne küsimus: kas õigel
poolel sõja üleelanud ja arvatav
Kremli soosik Botvinnik kasutas Ke
rese vastu seda malevälistki eelist?
Avakirjutises tõin näiteid Botvinnikule omistatud kaitsjarollist.
Loomulikidt on temas nähtud ka
ründajat. Spasski, vaba lind Prant
susmaal: "Botvinnikul jätkus 1945.

2.

aastal ettevaatamatust süüdistada
Kerest otseselt kollaboratsionismis.
Selge, et Paul Petrovitš ei suutnud
seda andestada." Varem oli Paavo
Kivine "Sirbis" ära toonud väljakukkunud read raamatust "Mäles
tusi Paul Keresest" (ilmumisaasta
1983). Spasski seal Botvinnikust:
"... eranditult kõigi oma vastastega
pidas totaalset sõda, hoidudes ise
ringmüüri taha ja külvates oma kol
leegide sekka lahkhelisid ja usalda
matust."

Lidköping, juuni 1944: Keres viimast korda välismaal Eestit esinda
mas.

Botvinnik ise näib nii kiitusest
kui ka laitusest üle olevat. Küsisin
tema käest, kas ta ikka käis Kerese
elu eest palumas, nagu vahel võib
kuulda ja lugeda. Malepatriarhi
ilme oli märkimisväärne, ta vaatas
mulle otse silma: "Võib-olla panin
oma nime mõne ühise palvekirja
alla. Enam täpselt ei mäleta..."
Sellesama jutuajamise vältel hak
kas ta ennast hoopis paljastama,
hääl tooni võrra iroonilisem. Nimelt
oli Anatoli Karpov ühele saksa aja
kirjanikule selgeks tenud, et pärast
sõda tahtis Botvinnik Kerest istuma
panna, ei vähem ega rohkem. Hiljem
püüdsin Saksamaal asja lähemalt
selgitada. Appi tuli suurmeister
Lothar Schmid, kes helistas läbi
tähtsamad maletoimetajad. Kõikjal
oli meeles lugu ise, aga mitte selle
avaldamiskoht. Nii või teisiti, Bot
vinnik lõpetas oma jutu nagu vandetunnistusega: "Tema vastu ma
k u n a g i ei intrigeerinud. See on
allapoole maletaja väärikust."
Botvinniku üle on lõputult vaiel
dud. Eestimaal saadab teda parata
matult kuri kuulsus. Ometi ütles
muidu nõnda leppimatu Spasski:
"Austan Botvinnikut kui omamoodi
võimast isiksust. Tema õnnetus oli
selles, et ta uskus võimalusse rajada
hävitatud vene kultuuri varemetele
mingi nõukogulik kidtuur." Võib
kasutada ka olevikuvormi. Meie filmiintervjuu (suvi 1990) ei lõppenud
malejutuga. Pärast võttis Botvinnik

Bemd Nielsen-Stokkeby

MÄLESTUSI BALTIMAILT
Risk oli lihtsalt liiga suur.
Kui ma 1989. aasta aprillis
pärast ligi 20-aastast eemalole
kut jälle Tallinna sõitsin, olin täis
de julgeolekuohvitserid nii vaba ootusi. Arvasin millegipärast, et
käitumisega! Mõne tunni pärast_ nüüd on poliitiline ja ühiskond
teatati mulle hotelli "Inturist" lik atmosfäär hoopis teine kui
büroost, et minu palvele Põlvas minu viimatisel külaskäigul ja et
se sõita ei saa kahjuks vastu tul ka Eesti argipäev on kaotanud
la. Tartu-sõiduks aga ootab järg paljud oma võõraist nõukoguli
misel hommikul auto.
kest joontest. Kuid juba kaks
Tartus peatusime Ülikooli ees tundi hiljem pidin läbi elama ki
ja tõlk ütles, et igaüks võib teha beda pettumuse.
mida tahab. Kell neli pärastlõu
Pärast lühikest põiget vana
nal pidime taas "Werneri" koh linna helistasin "Viru" hotellist
vikus kohtuma. Võtsin Raekoja ühele koolivennale, keda mul
platsil takso ja sõitsin järjekorras viimasel siinviibimisel ei läinud
oma kahe kooli, siis internaadi, korda näha, ja kutsusin teda õh
siis kõigi saksa üliõpilaskorpo tusöögile hotelli restorani. Et ma
ratsioonide majade ja lõpuks laeval lõunat polnud söönud,
minu 1938/39.a. tudengikorteri siis ütlesin, et tulgu ta nii ruttu
juurde. Puumajad olid maha põ kui saab restorani, lähen sinna
lenud, teised olid 1944.a. suve juba ette ja söön paar suutäit.
lahingutest terveks jäänud. Üh Restorani uksel seisis lahke
tedes asusid asutused või Üli daam ega lubanud mul sisse as
kooli osakonnad, ühes mu güm tuda. Restoran on praegu, kell
naasiumi
klassitoas
elas 19 suletud ja avatakse taas kell
venelasest sõjainvaliid, kes pak 20. Ütlesin, et olen pööraselt näl
kus lahkelt taldrikutäie kalasup- jane ja et ma ei kujuta ette, et
pi.
Tallinna suurimas ja parimas ho
Tõepoolest, terveid tänavaid tellis rahvusvaheliselt tavalisel
polnud enam olemas, kuid üldi ajal isegi võileiba pole võimalik
selt olin suuremaid purustusi saada, et Tallinn on mu sünni
kujutlenud. Linna vaatamisväär linn ja nii edasi ja nii edasi, kuid
sustest puudus kõigepealt kau tema jäi karmiks.
nis Kivisild. Polnud enam ka
"Kas te olete individuaaltuGustav Adolfi ausammast. Ringi rist? Kui jah, siis võite väikeses
käies ja sõites olin kogu aeg ■restoranis süüa. Minge koridori
uurinud, kas mul "saba" taga pidi edasi ja siis paremat kätt." on, kuid polnud midagi kahtlast
Tänasin, sõitsin 16. korrusele,
märganud. Nii küpses idee ka helistasin sõbrale ja ütlesin talle,
veel Põlvas ära käia. Kui me aga et peame kahjuks kohtumiskoh
paari kilomeetri võrra linnast ta muutma — tulgu ta väikeses
väljas olime, lasksin taksojuhil se restorani.
siiski peatuda ja tagasi sõita.
Selle ees aga rippus kahe

vaskvarda vahel punane nöör, eeskirjadele, mis tulevad "Intumis tähendas, et asutus on sule risti" keskusest Moskvast. Kord
tud ja keegi kaunis äkiline daam on kord, aga kui ma tahan, võin
seletas, et restoran on küll veel endale midagi tuppa tellida —
avatud kl. 19.45-ni, aga tellimisi sooja ja külma einet ning jooke.
enam vastu ei võeta. Pärisin, Ja armulikult andis ta mulle
miks mind siis siia saadeti, kae kaks toateeninduse telefoni
basin oma tühja kõhtu ja arva numbrit.
Helistasin oma sõbrale kol
sin, et ühe võileiva tellimine ja
serveerimine ei tohiks ületamatu mandat korda.
"Viktor, ma lähen hulluks.
probleem olla. Kus me siis ikka
gi oleme? Külakõrtsis või kallis Too mulle mõni rahustav tablett
ja ära tule katuserestorani, vaid
"Viru" hotellis?
"See kõik minusse ei puutu. minu tuppa, nr. 1639."
Pärast seda helistasin vee
Aga kui te tingimata süüa taha
te, siis sõitke üles 22. korrusele, randtunni vältel vaheldumisi
seal on meil kena katuseresto- kummalgi toateeninduse numb
ril. Umbes kakskümmend korda
ran.
Enne pidin küll veel 16. kor olid need kinni, umbes kümme
rusele sõitma, et oma sõbrale, korda ei võetud toru hargilt. Kui
lootuses teda veel kodunt kätte mu sõber lõpuks saabus, oli kell
saada, uuest ümberkorraldusest ammu 20 ja pearestoran avatud.
teada anda. Ta oli veel kodus, Daam, kes tunni aja eest "njetnaeris ja ütles, et nii see asi meil tantsu" oli alustanud, naeratas
mulle ukse juures lahkelt, me
käib.
22.
korrusel istus väikese pulsõime palju ja suhteliselt hästi ja
di taga kolmas daam, seekord mu kõht rahunes pikkamööda.
Kahe kõrvallauas istuva prosti
venelanna.
"Kas teil on laud tellitud? Kui tuudi pakkumised nii dollarite
ei, siis ma teid sisse lasta ei saa. kui ka Soome markade eest lük
Lauad peavad päeval kella ka kasime tänuga tagasi ja me lõpe
heteistkümneks
reserveeritud tasime pika õhtu valuutabaaris
gin and tonic'uga. Odavamaid
olema."
Nüüd hakkas minus juba kohalikke marke baarimees ei
viha kerkima ja ma lihtsalt vale suvatsenud pakkuda. Lahkumi
sel ütles sõber:
tasin talle.
"Mul on kahju, et sa selle nel
"Kell kaksteist olin ma alles
Stockholmis. Sealt ei saa ma ise jakordse võileivaetendiise pidid
gi teie linnapead telefoni teel ära nägema, aga nüüd sa vähe
kätte, ammugi mitte teid. Lõpe malt tead, kuidas meil olukord
tage see narrus ometi ükskord on neil aladel, kus Moskva ikka
ära ja ande mulle vähemalt tükk veel kamandab."
"Inturisti" autojuht, kes mind
leiba — saal on pealegi pooltü
jahialalt Tartusse sõidutas, ei ol
hi."
Aga kõik oli asjata. Ta toetus nud seekord erinevalt 1968. aas-
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käsile Jeltsini ja kogu vene rahva.
Esines praeguse terminoloogia järgi
leppimatu stagnandina. Kuid see ei
tekitanud nördimust. Ennem liigu
tust. Nagu keset selle artikli kirjuta
mist, kui Botvinnik ilmus esmaspäe
val äkki teleekraanile. Tehikadoktoril
oli välja pakkuda oma idee Venemaa
päästmiseks. Majandusdoktorid kip
pusid teda vahele võtma, ent missu
guse visadusega seisis kaheksaküm
neaastane mees (17. augustil on tal
juubel) oma idee eest.
See pole vanadusjonnakus, Bot
vinnik on olnud terve elu üksimineja, kes sugugi nii hästi ei sobinud
unifitseeritud süsteemi, kes oskas ja
oskab rikkuda oma suhteid küll koja
mehe, küll ministriga. Raske on teda
ette kujutada musta mantli ja pisto
daga nurga taga hiilimas. Vähemas
ti on vaja raudkindlaid tõendeid.
Spasski väide, et Botvinnik tembel
das Kerese kollaboratsionistiks, kõ
lab ju üsna tõenäolisena, aga Spass
ki ise oli 1945. aastal poisike, ja
ühestki vahetumast allikast pole
mul õnnestunud sellele kinnitust
leida. Muide, kui sõjapäevil Alehhin
* turusõimuga üle kallati, siis samuti
Saksamaal mänginud Kerest polnud
nagu olemaski. Ja kui Keres pärast
sõda Moskvasse ilmus, pidas "Pravda" seda äramärkimise vääriliseks.
See ei tähenda, et teda avasüli vastu
võeti, ennem valitses mingi ootav
ebamäärasus, mis välistas avalikke
rünnakuid.

tast kindlasti mitte julgeolekuohvitser. Et Põlva, mida ma pärast
toda 1947. aasta talveööd enam
ei olnud näinud, oli mulle Tar
tust olulisem ja et mul seekord
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Sama jutu sees väitis Spasski
veel, et temani ulatunud kuulduste
järgi olevat Kerese kaitseingliks osu
tunud Mikojan! Sporti kamandas
tollal Vorošilov. Mida võis kõrval
seisval armeenlasest ülikul ühe eest
lasega asja olla? Siis meenus mulle:
kui Mikojan läks 1960. aastal Cast
rot vaatama, anti talle kaasa Keres,
Kuuba suure poja Capablanca
omaaegne võitluskaaslane. Ehk ongi
nõndamoodi need kaks nime liitu
nud. Ise olen kuulnud, nagu oleks
Stalin oma otsuse langetanud —
kui ta hästi mängib, las ta siis män
gib! Neid kuuldusi on võib-olla hu
vitav fikseerida, ei tasu lasta neist
oma kõrvadel pilli ajada.

Stockholm, jõulud
1944: rahvusva
helisel maleturnii
ril lehvib veel Ees
ti lipp (selle kõrval
istub Leho Laurine), mis pärast
seda aastakümne
teks sealt kadu
ma pidi.

Enne, kui tegelikult juhtunut
kombata, veel ühest põhimõttelisest
taustprobleemist. Tollal k õ r v e 
t a s ka Läänes. Keresel rikuti Vene
maal karjäär, maailmameister Alek
sander Alehhin kaotas tsiviliseeritud
Läänes oma elu. Küllap spetsialistid
teavad täpselt seletada, kuidas need
asjad koUaborantidega seal käisid.
Olen juhtunud lugema, et Prantsus
maal (Alehhin oli Prantsuse koda
nik) peeti esimesed surmaotsusega
lõppenud protsessid nimelt ajakirja
nike üle. Süüdi olevat mõistetud ise
gi Saksa raadios mänginud prantsla
sest
pianist
ja
Wehrmachti
ohvitseridega mehkeldanud näitleja
tar (polevat aidanud tolle kinnitus, et
oli kuidas teiste kehaosadega oli,
tema süda kuulus alati ainult Prant
susmaale). Willy Brandt kirjutab
oma mälestustes kuulsast dirigendist

Wilhelm Furtwänglerist: "Noored
inimesed, kes süüdistavad dirigenti
natside teenimises, ei tea, mis nad
räägivad. Kõrge kunsti ja haleda po
liitika teed põimuvad. Igatahes, kohe
pärast sõda astusin välja tema esinemiskeelu vastu ja minu kaasabil lu
basid ameeriklased 1947. aastal tal
jälle kontserte anda."
Alehhinil nähtavat! polnud oma
Brandti. Tõsi, tema kuritegu oli see
kõige hullem — kirjasõna kaudu.
(See on vist läbi aegade ja kõikjal nii,
ka vabastatud Kuveidis poodi esime
sena ajakirjanikke.) Pealegi oli ta
Prantsuse ohvitser, pealegi ei rääki
nud ta Kerese moodi puuvorstidest.
Alehhin valis mõeldavalt halva va
riandi — ründas juutlust. Et ta olevat
pidanud kogu malejuutlusega (isegi
juudi vandenõuga) heitlema. Jõudu

jäin, lipsas Kira kõrvalasuvast
toast öösärgi väel minu juurde ja
istus mu voodi I õ r rale vaibale.
"Räägi veel m idagi. -linast. Mis
juhtus tema 1941'.a arreteerimise

detuna.
Vabastamise puhul saadud 50
rubla taskus ja raskemaks kehali
seks tööks mitte enam võimeline,
asus ta elama koos ühe lätlasest

ja teie jällenägemise vahel
1957?"
Palju ma ei teadnud, aga
ühte-teist oli Niina mulle tollal
siiski rääkinud. Ühel 1957.a.
augustipäeval saabus ta Valge
vene vaksalisse. Sõitsime Kuskovosse, kus võisid ka välismaala
sed ilma eriloata käia. End.
krahv Šeremetjevi loss on nüüd
muuseum ja selle juurde kuulub
ka nn. prantsuse aed paljude
kunstlike tiikide, paviljonide ja
alabasterkujudega. Istusime seal
pingile ja selle suviselt sooja, de
koratiivse kulissi taustal meenu
tas Niina süngeid GULagi päevi
Põhja-Jäämere ääres ja KeskAasias. Ta oli olnud Vorkutas ja
Karagandas, ka kuskil Baikali
taga. Üsna vähe aega enne seda,
kui mind Butõrka vanglasse vii
di, oli talle kodumaa reetmise
eest 25 aastat töölaagrit määra
tud ja saadetud Põhja-Uuralisse.
Ränkade töötingimuste tõttu
Vorkutas olid Nüna vanad astmavaevused nii halvenenud, et
ta töövõimetuks tunnistati ja
ainult laagrisisestele ülesannete
le rakendati. Kuigi ma palusin,
ei olnud ta tollal Kuskovos val
mis kõnelema oma seitsmeaasta
gaSellel tagasitulekul oli eriline se laagrielu üksikasjadest.
"Mida sa teada tahad? Kas
tähtsus seetõttu, et olin otsusta
nud taaskohtuda Niinaga. Helis seda, kui vähe anti süüa, kui vi
tasin talle kohe pärast saabumist lets oli arstiabi, kui õudselt ba
Läti külasse, kus ta'elas; algul ta ’ rakkides haises, või seda, kuidas
kõhkles, siis aga nõustus — tema me külma käes kannatasime?
pojal olevat auto ja ta sõidutab Selle kohta oled sa ju küllap pii
savalt lugenud ja ühte-teist ka
Niina Riiast öösel Tallinna.
"Aga palun ära ehmu, minust ise läbi elanud."
Kui siis pärast Stalini surma
on vahepeal saanud vana ja hai
nn. poliitilistele kurjategijatele
ge naine."
"Sina oled Niina ja kõik. Kui amnestia kuulutati, vabastati ka
sul jõudu jätkub, siis palun tule." Niina laagrist, kuid ta pidi veel
Õhtul, enne kui ma magama ühe aasta elama Siberis väljasaa
oli ka külastusluba, sõitsime kii
resti läbi Tartu linna ja olime
varsti Võru maanteel, kus ma 21
aasta eest raske südamega tagasi
Tartusse olin pöördunud. Edasi
näis kõik uus, ometi olid kohani
med endiselt tuttavad. Kahjuks
ei sõitnud me mööda Liiva kõrt
sist, minu traditsioonilisest pea
tuspaigast mootorrattasõitudel
Põlvast Tartusse ja tagasi.
Kolm tundi jooksin mööda
Põlva tänavaid, palju tundsin
ära, paljut mitte. Inimestest, kes
seal 1939. aastal elasid, kohtasin
täpselt nelja! Kus olid kõik tei
sed? Sõjas langenud, Siberisse
küüditatud ja tagasi tulemata
jäänud, ära kolinud, surnud.
Jõest oli saanud paisjärv, kuigi
mudane ja sogane ja päris kind
lasti ilma vähkideta. Surnuaia
taga, kus varem kasvas männik,
sattusin nüüd üsna uuele elamu
te kogumikule. Kuid vana kirik
oli veel alles.
Põlva, Tartu, Tallinn ja sealt
koju. Kolm kuud hiljem, seekord
koos oma tütre Kiraga, olin jälle
Tallinnas, jälle Helsingi kaudu ja
jälle "Georg Otsaga", vahepeal
koduseks saanud vodka-laeva-
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mööda mõnitas ta ka üksikuid juudi
soost mängijaid, kuid need olid kas
surnud või natside mõjupiirkonnast
väljas, nõnda et nendega ei võinud
midagi juhtuda. Selle artikliga püü
dis maailmameister kaitsta nii ennast
(sõja algul oli ta rõhutatult saksavaenulik olnud) kui eriti ka oma amee
riklannast naist (kes oli natside käes).
Ometi ei tahetud midagi kuulda
võtta. Kui "Chess" avaldas mõned
leebemad lugejakirjad, saadeti toi
metusele kangelasliku Kaheksanda
armee nimel kollektiivne vastuläkitus: me imetleme Alehhini geeniust,
nagu imetlesime Rommeli geeniust,
aga vabadus on üle kõige, vabadus
nõuab hukkamõistu! Portugali pelgu
pugenud Alehhin suri kas insulti'või
tegi endale ise lõpu (just päev enne
seda, kui ta oli kutsutud Prantsus
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maa maleföderatsiooni aukohtu
ette).
Nüüd sündmuste juurde Euroo
pa teises nurgas — Kerese juurde.
• 25. juunist 2. juulini 1944 võtab
Paul Keres osa Rootsi malekongressist Lidköpingis. Suhteliselt nõrgast
koosseisust hoolimata kaotab ta
seitsmest partiist kaks, jääb teisele
kohale. "Tidskrift för Schack": "Ke
resel polnud talle omast sädet. Mõ
jus vist mure perekonna pärast Ees
tis."
Teises kirjutises: 'Ta läks
päästma oma peret sõja käest."
• Maria Keres: "Üks kõrgem
Saksa sõjaväelane käis kangesti pea
le: "Ma tean küll, et tahate minna
Rootsi, aga nüüd on viimane aeg
Saksamaale jõuda, saate korralikult
laeva peale.""
• September 1944. Keresed on
koos Tiefi meestega, koos Friedebert
Tuglase, Tiit Kuusiku, Harry Mooraga Rootsi-paati ootamas. Paat jääb
tulemata.
• Oktoober 1944. Keresest on
saanud vastavatud maleklubi inst
ruktor. Lembit Remmelgas võtab ta
tööle "Õhtulehe" maleosakonna toi
metajaks. Keres hakkab toimetama
ka
"Kehakultuuri"
malenurka.
Rootslased kuulevad rõõmuga, et ta
on elus — olevat rääkinud Tallinna
raadios malest. •
® Talv 1944. Ühel täpselt fiksee
rimata päeval viiakse Keres passi
kontrolli varjus Pagari tänavale...
Ligi pool sajandit hiljem öeldakse
mulle: jah, ühe Paul Kerese kohta on
meil m i d a g i tõesti olemas!

VALTER HEUER

NIELSEN-STOKKEBY:
“Lennuki võib peatada seni,
kuni ta on stardijoonel.”

Viimati oli Benid Nielsen-Stokkeby Eestis läinud
nädalal. Kasutasin juhust lühikeseks vestluseks.
puutöömehega, kellega oli laag
• Kõigepealt: kuidas suhtute oma raamatu ",M ä
ris tutvunud ja kes neile väikese lestusi Baltimailt" katkendite avaldamisse "Sirbis"?
onni suutis ehitada. Nad abiellu
Mul on väga hea meel, et see raamat on nüüd ka
sid. Niinal sündis varsti laps, ja Eestis tuttavaks saanud ja nimelt järgmistel põhjus
kui pagendusaeg läbi sai, järgnes tel. Raamat sisaldab' ju ka pikemaid lõike Eesti aja
Niina mehele tolle kodumaale, loost alates XIII sajandist ning mulle näib, et käsit
Lätti. Seitsmekümnendail aastail luse , tõttu,
mis
kehtis
nõukogulikes
saavutas ta ka rehabiliteerimise. ✓ kooliprogrammides viiekümne aasta jooksul, pole
Järgmisel hommikul seisime mineviku sündmuste tõeline käik kaugeltki mitte
hotelli hallis teineteise vastas; kõigile teada. Võib-olla saavad "Sirbi" lugejadki
Niina juksed olid üleni valged, avaldatud katkendeist uut teavet.
aga tema suured prnunid silmad
• Olete korduvalt Eestis käinud, mõndagi näinud. Mida on rõõmusta
särasid ilmekalt ja elavalt nagu vat, mida kurvastavat?
Märkan arengut Eesti riikliku iseseisvumise protsessis, liikumist NSV
40 aasta eest. Enne veel kui jõud
sin midagi öelda või teha, embas Liidust lõpliku lahtilöömise poole. Mul on samuti jäänud mulje, et see pole
ja suudles teda Kira. Siis jalutasi aasta, vahest ka mitte kahe aasta küsimus, vaid võtab veidi rohkem aega,
me neljakesi läbi linna. Käsikäes sest on ju väga raske vabastada turule orienteeruvat majandust üldisest
käisime läbi kõik kohad, mis nõukogude plaanimajandusest. Veelgi suuremat probleemi näen ma mujal.
meile tollal kuidagi olulised olid Ma ei kaldu kartma niivõrd majanduslikke ega ka poliitilisi repressioone,
olnud. Ainult maja, milles toona kuivõrd seda, et viiekümne aastaga on Eesti elanikkond kaotanud vastutus
elas Lembit Riik, me ei leidnud tunde oma töö suhtes. Inimesed räägivad ja mõtlevad nüüd teisiti kui mõni
või pigemini — me polnud päris aasta tagasi — nii nagu seda Läänes tehakse — , kuid nad suhtuvad töösse
kindlad. Maja oli kahekorruseli nii, nagu neile aastakümneid on sisendatud ja harjutatud. Toon näite. Mul
ne ja hall või hallikasroheline, oli vaja kokku saada ühe Eesti poliitikuga. Helistasin, vastati, et ta pole ko
aga niisuguseid oli tänava vasa hal. Millal tuleb? Homme hommikul. Helistasin kell üheksa hommikul, kee
kul poolel mitu. Nende majade gi ei vasta, kell pool kümme samuti mitte. Kell kümme vastati, aga otsitavat
kõige vanem elanik, keda küsit ei olnud. Millal saab kätte?'Ei tea. Ehk keegi teine teab? Ei oska öelda. An
lesin, oli sinna elama asunud al naksite koduse numbri? Pole teada. Mul oli kaasas teatud summa raha, mis
les 1955.aastal ja nimi ei ütelnud sai Saksamaal kogutud stipendiumideks eesti üliõpilastele, kes seal turuma
talle midagi. Üks teise korruse jandust asuvad õppima. Ma ei leidnud kedagi, kellele oleks võinud selle
tubadest tundus justkui olevat raha üle anda.
Panin tähele, et haaratakse vaid Lääne wliseid ja mitte kõige paremaid
otsitav, ent kahtlused ometi jäid.
Lõpetasime oma ringkäigu tunnuseid. Ka meie oleme Saksamaal selle kõik üle elanud, kuid ammu ame
Toomkirikus. Niina oli meie põ rikaniseerumise primitiivsest mõistmisest üle saanud ja edasi läinud. Aga
genemise aegu ateist. Kui nüüd et samal ajal peab kõvasti ja vastutustundlikult tööd tegema, väärtusi loo
sel teemal kõnelesime, ütles ta ma, sellest pole ilmselt aru saadud. Kaubandusest huvitutakse rohkem kui
ainult, et tal on vahepeal olnud tootmisest. Toorainet küll ei jätku kõigeks, kuid sellegipoolest näeb hoole
liiga palju raskeid elamusi, et tust, sedasama vastutustundetust. Inimesed hilinevad tööle, lahkuvad enne
olla ikka veel uskmatu. Pidin tööpäeva lõppu, istuvad tegezmsetult, mitu töötajat tegeleb sellega, millega
mõtlema Solženitsõni sõnadele, üks jõuaks toime tulla. Keegi pole valmis endale vastutust võtma, tegeleb
et GULag olnud parim elukool vaid oma kitsa sektoriga. Küsimise peale ikka kuuled: ei tea öelda, pole minu
— juhul, kui ellu jäädakse. Meie asi.
® Kas ka tulevikulootusteks ainet leidsite?
olime ellujäänud.
Küll. Olen veendunud, et Eesti iseseisvuse päev saabub. Võrdluseks:
Saksa keetest tõlkinud lennuki võib peatada seni, kuni ta on stardijoonel. Eesti rahvast enam pea
tada ei saa. Jääb üle vaid lend vabadusse.
URSULA PÕKS
Vestles RESSi KAERA
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• Adamson-Ericu muuseumis (ka varjulises siseõues) avati
Märget Tafeli keraamika väljapanek, millele kunstnik on nimeks
andnud "Piiripost". Fotol on Märget Tafel näituse kujundaja Pee
ter Pere käevangus, kolmandana kirjanik Richard Rohu järeltulija
kunstnik Helga Roht-Poznanski.
ARNO SAARE foto
• Professionaalid ei väsi oma kunsti demonstreerimast ka keset
suvekuumust, mida kinnitavad järjest avatavad näitused.
Aga hoopis omamoodi näitus avati Vastseliina keskkoolis, kus
peale Vastseliina poiste tööõpetuse tundides valmistatu on välja
pandud ka Räpina keskkooli noorte kunstihuviliste paarsada maa
li. Näituse algatajaks oli Tallinna Laste Loomingu Maja. Võru aja
leht märgib ära Vastseliina tööõpetuse õpetaja Geenart Nageli ja
Räpina kunstiõpetuse õpetajad Tea Kaivu ning Liivi Teelahe.

Lugesin eelmisest "Sirbist" huviga Andres Herkeli ajakirjanduskommentaari. Autor pöörab suurt tähelepanu uue laine ajakirjandu
sele Eestis. Äramärkimist leiab "kommunistliku nomenklatuuri im
bumine kõige määravamatele positsioonidele". Tõepoolest, suurte
ajalehtede eesotsas on Eestis tõesti "kommunistliku nomenklatuuri"
endised liikmed. Kuid viis, kuidas Andres Herkel "kommunistlike
korruptantidega" arveid õiendab, ei tundu mulle kõige viljakam.
Nimelt mainib Andres Herkel raadios "Vaba Euroopa" ja nüüd
ka "Sirbis" "Glavliti" endist ülemat Kurt Ingermanni, öeldes, et Kurt
Ingermanni juhitud firma on võtnud ülesandeks "odava paberi han
kimise EKP Keskkomitee Kirjastusele" ja tegeleb sel moel ajakirjandusmonopoli sujuva säilitamisega.
Kurt Ingermann oli tõepoolest "Glavliti" juhataja ja tegi ajalugu
muuseas ka sellega, et keeldus andmast trükiluba "Eesti Ekspressi"
esiknumbrile. Tänu sellele pole EE külgedele iial löödud tsensori
templit. Kuid süüdistus, mille "Vaba Euroopa" ja Andres Herkel Ingermannile esitavad, on vale. Vana kommunist, veteran, nomenklatuuritöötaja jne. ei juhi kõnealust firmat ega tegele EKP KK Kirjas
tusele paberi hankimisega. Oletan, et raadio "Vaba Euroopa" teave
tugines seekord ajalehele "Liivimaa Kroonika", kes mõni aeg tagasi
eksis samas küsimuses.
Herkel heidab "Eesti Ekspresile" ja "Eesti Ajale" ette, et need toi
metused lühendavad tihti autoritekste. Ent võib-olla polegi kärpimi
ne alati halb komme? "Sirbis" trükitud Herkeli teksti lugedes tekkis
minul ja usutavasti ka headel kolleegidel "Eesti Ajas" vastupanda
matu sooV teksti pisut lühendada. Ei kõlba ju, et autor artikli alguses
nõuab teistelt täpsust ja analüüsi sügavust, artikli lõpus aga tuleb
välja klassikalise "sahinaga".
Kui "Sirbis" oleks sahinate rubriik, siis ei trükitaks sahinaid juht
kirja rubriigis...
Ajalehed on erinevad. "Ekspressis" näiteks puudub huumorile
hekülg. Kas ei võiks Eesti lehed üksteist vastastikku rikastada?

Lugupidavalt Hans. H. LUIK
Rumm" (Tarbekunstimuuseumi
õuel); nelj ip., 15. VIII kl. 19
"Arst \z fcu tahtmist" (Põltsa
maa lar iv-rakul, vihma korral
km-s); reedel, 16. VIII kl. 20
"Arsi vastu tahtmist" (Rupirut
"VANALINNA STU U D IO "
Esmasp., 12. VIII, teisip., 13. tuletõrje välpxul, vihma korral
VIII ja kolmap., 14. VIII kl.19 km-s); laup., 17. VIII kl. 20 "Arst
"O i, issi..." ("Ugalas"); neljap., vastu tahtm ist" (.Värska laulu
15. VIII, reedel, 16. VIII ja laup., väljakul, vihma korral km-s);
17. Vin kl.19 "Ameerika Kris pühap., 18. VIII kl. 19 "Arst vas
tus" ("Ugalas"); pühap., 18. VIII tu tahtm ist" (Elva lauluvälja
ja esmasp., 19. VIII kl.19 "Jumala kul).
soosik" ("Ugalas"); teisip., 20.
NIGU LISTES: kolmap., 14.
VEl ja kolmap., 21. VIII kl.19
"Naistelaud
""Jahisaalis"” V III kl. 19 Ines Maidre oreliõh
("Ugalas") ja neljap., 22. VIII kl. tu. Kavas Clerambault, Mozart,
20
"Naistelaud "Jahisaalis”" B^ch. Franck, Durufle.

NB!

2. — 3, august
• Kaiu rokilaager algas reedel kontserdipeoga. Leedu sünd
muste tõttu leinapäevaks kuulutatud laupäeva tähistati leinaseisa
ku ja Balti riikide vabadusele pühendatud kontserdiga. "Justamendi" jt. kõrval esines ka külalisansambel Rapla sõprusmaakonnast
Joensuust. Majanduslikult toetas ettevõtmist tõhusalt Kaiu kol
hoos.
ARNO SAARE foto
3.
august
• Vändra oli üle nädala jälle ühiseks meenutuspaigaks. Kirjani
ku ja ajakirjaniku Lilli Suburgi (1. VIII 1841 — 8. I I 1923) 150. sün
niaastapäeva puhul avati Rõusas mälestustahvel, hiljem oli Vänd
ra kirikus mälestusjumalateenistus. Kultuurimajas etendati
"Unustatud naine Lilli Suburg ja teisi".
•» Noarootsi folkloori päevad algasid kontsertidega Haapsalus.
Teisel päeval olid kontserdid Pürksis. Esinesid Noarootsi, Koigi,
Alatskivi kollektiivid, külalised Soomest. Rahvalikke lugusid män
gis kandlel ja vilepillil Ain Sarv. Finaaliks kujunes publiku ja esi
nejate ühislaulmine eesti ja rootsi keeles.
6. august
• "Viru Sõna" teatab, et hiljutised "Laulusillad '91" on leidnud
järelkajastuse Kohtla-Järve kultuuripalees "Oktoober" avatud foto
näituse kaudu. Ida-Virumaa fotoklubi (esimees mäeinsenerist pen
sionär Arvo Lekk) on aktiivsemaid Eestis. Kohalik publik hindab
Arvo Leki, kaevur Rein Eriku, ehitaja Roman Koemetsa jt. fotosid.
8. august
• Kultuuripäevade korraldamist pole unustanud ka meie vana
kultuurikeskus Uduvere. Kui kogu Eesti esindus läheb järgm w.'
.• * '1 Karl ruhesse. - ii'- lor- r- 'nlev Nõmmik ja tema rvceskoi 1

TANUAVALDUS
Südamlik tänu kõigile, kes saatsid Märt Bormeister seeniori
tema viimsel teekonnal.
Lesk ja poeg

(Rapla km-s).
PÄRNU TEATER "ENDLA"
Reedel, 9. VIII kl.20 "Jonsen
kadunuke" (Pajusi km-s), kl.
17.30 ja 20 "Arthur ja Anna"
(Kurgja veskis); laup., 10. VIII kl.
17.30 ja 20 "Arthur ja Anna"
(Kurgja veskis); pühap., 11. VIII
17.30 ja 20 "Arthur ja Anna"
(Kurgja veski^); esmasp., 12. VIII
kl. 19 "Jonsen kadunuke" (Eesti
Draamateatris); teisip., 13. VIII
kl. 19 "Jonsen kadunuke" (Eesti
Draamateatris), kl. 17.30 ja 20
"Arthur ja Anna" (Kurgja ves
kis); kolmap., 14. VIII kl. 19
"B laise" (Eesti Draamateatris);
neljap., 15. VIII kl. 19 "Blaise"
(Eesti Draamateatris).

Reedel, 9. V III kl. 19 "Jüri
Kumm" (Tarbekunstimuuseumi
õuel, Lai t .l 7); laup., 10. VIII kl.
19 "Jüri Rumm" (Tarbekunsti
muuseumi õuel); esmasp., 12.
VIII kl. 19 "Jüri Rumm" (Tarbe
kunstimuuseumi õuel); teisip.,
13. VIII kl. 19 "Jüri Rumm" (Tar
bekunstimuuseumi õuel); kol-map.;— W:- -VIH- kl. 19 "Juri

m u Komwr
“ESTONIA"
KONTSERDI
SAALIS: esmasp., 12. VIII kl.
19.30
esineb
Ülemaailmne
Noorteorkester, dirigent OKKO
KAMU. Kavas Alfven, Tubin,
Stravinski.
RAEKOJA SAALIS: teisip.,
13. V m kl. 19.30 Tõr.u Reimann
(viiul),
Jukka-Pekka
Lehto
(flööt). Tuula Litmanen (alt).
Kavas Mägi, Beethoveni ja Regeri serenaadid; kolmap., 14. VIII
kl. 18 esineb vanamuusika an
sambel "VILLANELLA" (Root
si).
OHVITSERIDE MAJAS: es
masp., 12. VIII kl. 19 Ameerika
endiste lava tähtede suur muusikashow (kava inglise keeles).
PÜHAVAIMU KIRIK
Esmasp., 12. VIII kl. 18 muu
sikatund. Esinevad Ivo Silla
maa (orel), Grigori ja Sofia Malkissov (plokkflööt, tšello). Kavas
itaalia ja saksa barokkmuusika.

REEDEST
REEDENI
EESTI
KUNSTIMUUSEUMIS
(Weizenbergi tn. 37) on vaadata pü
sie kspo sitsioo n “ Eesti ku n st” ja
Mare M ikofi s ku lp tu u rid e näitus.
Avatud k. 11— 18, teisip. suletud.
KUNSTIHOONES
(Vabaduse
väljak 8) Jüri Kase personaalnäi
tus (võtab enda alla ka salongi).
GALERIIS “VAAL” (V.-Karja tn.
12) Epp M arguste graafika näitus
müük. Avatud T— R kl. 12— 18 ja L
kl.12— 16.
DRAAKONI GALERIIS (Pikk tn.
18) A llex K üti graafika näitus.
RAEMUUSEUMIS (Raekoja tn.
4/6) tšuvaši rahvakunsti näitus.
TARBEKUNSTIMUUSEUMIS
(Lai tn. 17) on püsiekspositsioon
eesti tarbe kun stist ja
näitus
“ Nahk ruu m is” . Avatud kl. 11— 18,
suletud esmasp. ja teisip.
LINNAMUUSEUMIS (Vene tn.
17) on vaadata püsiekspositsioon
“ Tallinn XVIII ja XIX sajan dil” ja
näitus “ Eesti keraamika- ja port
selanim aal 1920— 1940” Tallinna
Linnamuuseumi kogudest, n ä itte
'T a llin n a
hõbeseppade
töid
1920— 1940” ja T allinna kunstnike
VIII eksliibrisenäitus.
KIEK IN DE KÖKIS (Komandandi
tee 2) Rootsi foton äitus, Ülo Soo
metsa foton äitus “ Valguse ja var
ju p iiril” ning Kadri Kaerma ja Anu
Hint “ Keraamika ja te k s tiil” . Ava
tud T— R kl. 10.30— 17.30, L ja P kl.
11— 16.30.
KALAMAJA GALERIIS (Kotzebue tn. 28) Maarja U nduski tööde
näitus “ Nahk ja p ild id ” . Avatud kl.
10.30— 17.30. Puhkepäevad esmas
päev ja teisipäev.
LASTE LOOMINGU MAJAS (Ku
ninga tn. 6) Räpina keskkooli
kunstiõpetajate T. Kaivu ja L. Tee
lahe ning V astseliina keskkooli
poiste tööõpetuse õpetaja G. Na
geli õpilaste tööde näitus.
TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEU
MIS (Müürivahe tn. 12) näitus “ Ees
ti tsirkuse are enilt ja estraadilava lt” (pilte H. Zarensi kogust),
“ M ehaanilised m änguasjad” ja
“ P illim eister A ug ust K ristal 125”
(diplomid ja medalid). Avatud kolma
päevast pühapäevani kl. 10— 18.
KRISTJAN RAUA MAJAMUU
SEUMIS (K. Raua tn.8) avatakse
täna Väino Parise m aalide näitus.
A. H. TAMMSAARE MEMO
RIAALMUUSEUMIS (Kadriorus, Koi
dula tn. 12-a) Uno Roosvaldi maa
lid, jo on istused , illu stra tsio o n id .
ADAMSON-ERICU MAJAMUU
SEUMIS (Lühike jalg 3) Märget Ta
feli keraam ika näitus “ P iirip o st” .
EESTI RAHVA MUUSEUMIS
(Tartu, Veski tn. 32) näitus “ V iru
maa rahvakunst”
KIVISILLA PILDIGALERIIS (Rae
koja pl. 8) uuendatud püsiekspo
s itsio o n “ Tartu maal” ja Olav Marani tööde näitus.
O. LUTSU MAJAMUUSEUMIS
(Tartu, Riia tn. 38) näitus “ Vana
T artu” (postkaarte ja fotosid Neeme
Saare kogust).
SPORDIMUUSEUMIS
(Tartu,
Riia tn.27a) Evi Mardna näitus
“ K õigi maade proletaarlased, põ
genege!”
EESTI
KUNSTIMUUSEUMI
KOHTLA-JÄRVE FILIAALIS (Kultuu
ripalees “Oktoober") S ilvi Väljali
pastellid ja graafika ja fotoklubi
“ V iru” väljapanek “ La ulusillad” .
KINOLIIDUS (Uus tn. 3) Paul A l
liku maalid Siiam ist.
TORNIGALERIIS
(Maarjamäe
lossis) Tiina Tamm etalu m aalide
näitusm üük. Avatud K— P kl. 11—
18.
HAAPSALU KULTUURIKESKU
SE GALERIIS Naima Neidre raa
m atuillu stra tsioo nide
(1971—
1991) näitus.

UUE D

R A A M A T U D

KASSETT'90.

KÕIGILE
AJALEHTEDE
JA AJAKIRJADE
VÄLJAANDJAILE!

Ats.
ÄRGE PAN
GE TÄHE
LE.
Naisauto ri luulevihi
ku tonaalsu
se
määrab
juba
selle
pealkiri: val
dab epatee
riv, traditsioonilisi elumudeleid
eitav hoiak, mis samal ajal nagu
teataks — aga-meie-oleme-niisugused-ja-kõik. Ent seejuures
ei puudu pakutavas ka oma
vaimukus ning konstruktiivsuski. Autori sünniaasta on 1971.

Ajakirjanduse
RIIKLIKU DOTATSIOONI
taotlemiseks 1991.a. II poolaastaks esitada põhjenda
tud taotlused dotatsioonikomisjonile (200 001 Tallinn,
Suur-Karja 23) 25. augustiks.
Väljaandeil, kes said dotatsiooni I poolaastal ja kes
soovivad selle eraldamist II poolaastaks, näidata, mil
leks on riiklikku dotatsiooni kasutatud ja kuidas on sel
lega kaasa aidatud dotatsiooni vajaduse vähenemisele

Ruth Jurjo. MANGURAAMAT.
Siinne luule on unistuslik ja
leebe, see on mingi kujutluslik
— kohati teatraalne, kohati en
nast milleski kordav, varieeruv
— maailm, mis lugejale avaneb.
Ent samas võib tunda ka ise
meelseid, põlvkonnakeskseid
noote. Autori sünniaasta on
1969.
Liisi Ojamaa. LÕPUTU JUULI.
"Juuli on suwe kõige palawam, kõige jubedam & kõige
ilusam kuu, mille jooksul juh
tub kõik, mis yhes aastas yldse
juhtuda wõib. Lõputu Juuli al
gab tegelikult juba siis, kui
wõid linnatänawal paljajalu
kõndima minna & kestab, kuni
liiga külmax läheb." Nii ütleb
oma luulekogu saateks autor
ise. Sünniaasta on 1972.
Triin Soomets. SININE LINN.
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pakub sel aastal
uudisena
kogu hooaja

PÄÄSETÄHTE
kõigile suure saali etendustele.

PÄÄSETÄHT

.

- hoiab kokku teie aega ja vähendab jalavaeva 280
korda;
- asendab teatri ühiskülastusi;
■annab võimaluse leida kerge vaevaga soovitav
etendus 18 eri nimetuse hulgast;
- lubab valida ja kinni panna sobivaima koha
etenduse nautimiseks;
- maandab seeläbi meeldivalt päevased mured ja
pinge.

* Eesti Draamateatri pääseleht
kehtib järgmise suveni!
* Ostke ja laske asutuses ringi käia!
Helistage info saamiseks
kuni 1. septembrini
tel. 44 33 78 või 44 05 01

Ilusaid teatrielamusi peatselt algaval hooajal!
Ee^ti Draamateater

Noore autori esikkogu on
varjundirikas, luulekujundid ja
assotsiatsioonid on julged, äravahetamatud, tema maailmanä
gemist võiks nimetada lüürili
selt julmaks. Autori sünniaasta
on 1969.
Elo Vee. TELG.
"Telg" on väga noore elu
tunnetuse kajastus; ootamatud
assotsiatsioonid, mõttepausid
loovad siin kummastava, sõna
dest palju ruumikama maailma.
Autori sünniaasta on 1974.
Luulekasseti on koostanud
V. Luik, kujundanud Aare
Haug. Kirjastus "Eesti Raamat",
1991.
Alfred Hitchcock's Mystery
Magazine 1969. HITCHCOCKI VALIK.
Valik põnevusjutte:
Jack Ritchie'
"Uus nägu",
Arthur Porgesi 'Tikku
dega mõrvari
vastu", Mars
hall Schuoni
"Blondiin ja
koll", Jaek Sharkey' "Tappev si
nine", Robert Colby "Öine
hääl", Borden Deali "Suure
raha jahil", Jack Ritchie' "Pahu
pidi
maailm"
ja . James
McKimmey' "Pianist". Lugejal
võib tekkida küsimus, mis neil
kaheksal autoril on tegemist filmirežissööri Alfred Hitchcockiga, miks ilmuvad nende jutud
tema kuulsa nime saatel? Enam
kui poolesaja mängufilmi autor
luges stsenaariumide jaoks ma
terjale otsides kõikvõimalike

autorite teoseid ning seejuures
kogunes paljugi sellist, mis põ
nevusfilmide meistrile küll
meeldisid, kuid jäid millegipä
rast filmitöös kasutamata. Nii
sugustest
lühijuttudest
on
Hitchcock koostanud palju ko
gumikke. Inglise keelest tõlki
nud Viktor Sepp, toimetanud
Rein Spitz, kujundanud Alar
Ho, saatesõna Mark Sinisoolt. 80
lk. A /s. VISSER. Tallinn 1991.
Hillar Palamets. BÜTSANTSI
JA ARAABIA KALIFAADI
KULTUURIST JA OLUSTI
KUST.
Raamat ku
jutab
endast
jätku
popu- |
laarsetele üle
vaadetele va
naaja
keskaegse
Lääne-Euroo pa kultuurist
ning
olusti
kust. Ajaloo
huviline noor lugeja leiab siit
mõndagi uut ja huvitavat enam
kui tuhat aastat püsinud IdaRooma keisririigi ehk Bütsantsi
ning Indiast kuni Atlandi
ookeanini ulatunud islamiusu
lise Araabia kalifaadi minevi
kust, nertde maade ja rahvaste
vaimsest ning materiaalsest
kultuurist ja igapäevasest elust.
Illustreeritud paljude mustval
gete ja värvitrükis joonistuste
ga. Kunstiliselt kujundanud ja
illustreerinud V. Tõnisson. 152
lk. Kirjastus 'V algus", 1991.
"EESTI NAINE" nr. 5-6.
Avaldab Reet Kudu kõnelu
se Moskvas asuva Eesti Esindu
se kultuuriatašeest Nelly Mih
kelsoost,
leheküljed
"Ellen
Petersoni moe- ja disainiseminar
Eestis"
jm. Rubriigis
"Maailm lobiseb" tehakse see
kord juttu Islandi presidendist
Vigdis Finnbogadottirist, kirju
tiste sarjas "Mehed naistest" üt
leb oma sõna Eri Klas. Tiraaž
197 000. 48 lk. Hind 1.50 rbl.
Mart Aru. Maila Saar. EESTIINGLISE VESTMIK.
Taskufor maadis vest
mik sisaldab
kaasaegse
inglise kõne
keele väljen
deid
nii
olme- kui ka
poliitilistel,
sotsiaalsetel
ja majandus
likel teemadel.
Soovi korral ka komplektis
hääldusfonogrammi kassettide
ga nii inglise kui ka eesti keele
õppijaile. 182 lk. Kirjastus "Ilo",
Tallinn 1991. Tellimused tel. 42
66 90.
E. A. Jameson. MILJONID
EIMILLESTKI.
Selles raa
matus on mi
dagi meie ajal
üliharuldast:
ta
sisaldab
lootust, teota
het, virguta
vat optimismi.
E. A. Jameson
kirjutab
ini
mestest, kes
nullist alustades ja uskumatute

“Sirp" nr. 32
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raskustega heideldes oma jõul
elust läbi murdsid. Kes ei teaks
nimesid, nagu Ford, Austin,
Benz, Goodyear, .Singer, Astor,
Woolworth, Reuter, Nobel... La
dusalt kirjutatud ja faktirikas
teos avab saladuse, mismoodi
maailmakuulsate suurfirmade
rajajad leidsid oma võimaluse.
Veerandsaja tuntud seif-made
man'i käänulised elulood pane
vad lugeja mõtlema: Aga mina?
Kas ehk minagi ei suuda ena
mat, kui olen seni saavutanud?!
Teose esmatrükk ilmus eesti
keeles 1940 kirjastuse "Loodus"
väljaandel. Tõlkinud A. Kask,
kujundanud E. Palmiste. 192 lk.
Eesti Kirjanike Liidu Koopera
tiiv "Kupar", 1991.
'NOORUS" nr. 7.
Rubriigis "Uks hetk..." vas
tab küsimustele viimase küm
nendi hinnatuim eesti kitarrist
Riho Sibul, Tiina Maibergilt on
kirjapanek "Eestlased, Samaa
nid ja amuletid", Juhan Habichti vahendusel teeme tutvust
ühe omanäolisema muusikuga
rokimaailma ajaloos — Robert
Zim mermanniga, jne. Tiraaž 74
000.40 lk. Hind 1 rbl.
'KEEL JA KIRJANDUS" nr. 7.
Numbri avab Ea Jansen kir
jutisega "Ka üks suur Eesti sulesõda: C. R. Jakobson XX sajan
di alguse Eesti poliitilise
ajakirjanduse peeglis". Uno Lii
vaku jätkab eelmises numbris
alustatud artiklit eestlastest kui
raamaturahvast. Vaatluse aja
vahemik on Põhjasõjast pärisor
juse kaotamiseni. "Adressaadist
ja virtuaalsest lugejast ilukirjan
duslikus tekstis" kirjutab Endla
Köst, Kazuto Matsumura ette
kandest Debreceni kongressil
ning verbi ja verbaalnoomeni
vahekorrast — Silvi Vare, üle
vaate uurali keelte valdajaskonnast Nõukogude Liidu poolt
kontrollitaval
territooriumil
1989 annab Ago Künnap.
Veel on Julius Ürdi sõnavõtt
eesti luule hetkeseisust "Kas
kuristiku serval? Lendutõusu
eel?", intervjuu prof. Paul Saag
pakuga "Mina jään saarlaseks'
ja Astrid Reinla mõtisklus
"Kuhu on jäänud eesti ulmekir
jandus?". Jätkub A. Adsoni ja F.
Tuglase kirjavahetuse publit
seerimine.
Kriitikaveergudel
sirvib Kalev Kesküla "Eesti luu
le aastaraamatut", Petroskois
kirjastatud karjala keele Aunuse murde sõnaraamatule heidab
pilgu Paul Alvre. Tiraaž 2250.
64 lk. Hind 1 rbl.
EESTI VEED. ESTONIAN
WATERS '91.
Värvi
trükis kaart
"Eesti
veed" (1 :
ESTONIANWATERS
400 000) an
nab ülevaa
te Eesti sisevetest ja
merest.
Kaardil ku
jutatud
jõed,
jär
ved, ojad, kraavid, sood — ca
3000 Eesti vetega seotud koha
nime. Orienteerumiseks lisaks
teed ja asulad. Nimede register.
Trükiarv 50 000. A /s "REGIO",

EESTI VEED
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SÕNA MÕTTEVAHETUSEKS

KUULIKUD:
MUUTJA
TEGELIKKUS
IB

EB

aari viimase aasta jooksul
on meil saanud tavaks kõik
üldrahvalikud hädad küü
likute kaela ajada. Peksab rahe
põlluvilja maatasa või kõrvetab
põud
külvid,
süüdistatakse
"Maalehes" ja "Viljaveskis" küü
likuid. Maandub Moskva lennuk
Stockholmis — küülikute tegu,
mis muud. Küülikud tõstavad
piima, liha ja õlle hinda — ning
muidugi mõista otse looma moo
di, küülikud vahetasid viieküm
ne- ja sajarublaseid rahatähti
ümber ning teinuks sedasama ka
markadega, kui mitte käpad lü
hikeseks poleks jäänud. Üks eriti
suur ja kuri küülik laskis sõbrali
kus Kuveidis naftapuurtorne
õhku ning läks vaja poole maail
ma ühist jõupingutust, et temast
lahti saada. Üldlevinud arvamu
se kohaselt on just küülikud süü
di kui mitte just kõigis, siis vähe
malt
pooltes
"Kalevi"
korvpallimeeskonna kaotustes.
Kõigest sellest kirjutavad vä
simatult meie ajalehed, räägivad
raadio ning televisioon, samuti
kuulujutud rahva seas. Oma sil
maga on küülikuid näinud vähe
sed, nende elukommetest teavad
mõned üksikud. Minul on tänu
rändavale eluviisile mõningaid
kokkupuuteid nendega siiski esi
nenud ja seepärast püüan alljärg
nevas mõningaid absurdsemaid
väärkujutlusi hajutada.
Küülikuid kutsutakse meil
mõnikord ekslikult ka kodujänesteks. See nimetus viitab nagu
eksisteeriksid ka metsjänesed.
Täpne ja viisakas on neid siiski
nimetada välisküülikuteks. Kuid
jäägem selles kirjatükis ainult
koduste asjade juurde.
Küülikud ei ole sugugi eesti
rahva iseseisvusvõitluse kõige
õelamad vaenlased, nagu ametli
kud ringkonnad seda näidata
püüavad. Pigem võiks öelda, et,
nad pole sellega ka ühinenud,
jäädes (esialgu) naturaalseks.
Ideoloogiline printsipiaalsus on
nende iseloomule täiesti võõras.
Nagu ütleb väga ilmekalt ka
poeet:
"Misasja teab küülik absur
dist, mis teab tema kompar
teist..."
Majanduskuritegude
osas
peab küülikute senine renomee
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rohkem paika. Nagu mulle tun
nistas üks Vooremaa talupidaja,
viinud küülikud temal kapsaraua minema. Ka ajalehtede ja kirjade nappuses on küülikud ot
seselt süüdi. Parema puudusel
on nad paberi enamalt jaolt ära
söönud. Aga oleks ka liig loota,
et nad meie püha ürituse nimel
näljasurma läheksid!
Kas IME-programm oli meile
küülikute poolt kaela määritud?
See küsimus erutab kindlasti
veel paljusid. Ühest vastust siin
kohal anda pole võimalik. Oletan
siiski, et mitte. Näiteks Eesti
Kongressis, kus küülikutel on
teatavasti suur enamus, rünnati
IME-t ju päris teravalt.
Suurele massile on kindlasti
rabavaks üllatuseks, et küülikud
on valdavas enamuses taimetoit
lased. Siit lihtne järeldus: nad ei
saa kuidagiviisi huvitatud olla
taimse toidu hinna tõusust. Vas
tupidi on lood liha, piima ja mu
nadega. Ka tubakatoodete ning
alkoholi tarbimine küülikute
seas jääb mõistlikkuse piiridesse.
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PEEP PEDMANSON
Tõsi, kui reisil Rootsi kohtasin
kolme päeva jooksul ainult ühte
(!) purjus küülikut, siis meie krii
sisituatsioonis näeb küülikuidalkohoolikuid
(alkoküülikuid)
märksa sagedamini.
Muret meie ärksamale rahvaosale teeb ka küülikute kiire
paljunemine. Mitmes paigas, eri
ti Ida^Virumaal on nad põlisela
nikud kas välja tõrjunud või su
runud
peale
võõra
ning
agressiivsevõitu kultuuri. Tean
oma kogemustest kinnitada, et
loendasin- kord Narva ja Silla
mäe vahelisel teelõigul 75 küüli
kut. Paanikaks siiski põhjust
pole. Piisab pilgust kaardile, et
veenduda: tuleb ainult üle Nar

va jõe viivad sillad õhku lasta
ning küülikute invasioon lõpeb
paugupealt. Napi ujumisoskuse
tõttu jäävad nii nimetatud jõgi,
Peipsi järv kui ka Soome laht
neile ületamatuks tõkkeks. Siia
jäänud osa populatsioonist tuleb
loendada ning pasportiseerida,
siis saab asuda ka iibe reguleeri
misele vastavateemalise selgi
tustöö, rasestusvastaste vahen
dite levitamise ning abordi
legali seeri mi se abil.
Lojaalsete küülikute integree
rimiseks meie kultuuri- ning
majandusellu on piisavalt palju
võimalusi, mida siiani lohakalt
kasutatakse. Rohkem rõhku tu-

Et Heinz Valgul oleks kergem Jaak
Alliku soovile vastu tulla ja talle mit
te vastata (vt. lk. 7), avaldame ühe
H. V. sõbraliku šarži J. A-st.
Ühtlasi juhime avalikkuse tähele
panu tragikoomilisele olukorrale,
millesse EKP KK Kirjastus on jätnud
oma ajakirja "Pikker". Praegu, augus
tikuuks, on ilmunud "Pikri" aprilli
numbrid. See šarž on joonistatud ke
vadel ja pidi ilmuma "Pikris" juuni
keskel. Millal ta ilmub, pole teada. Ja
keda siis veel huvitab, miks on J. A.
võtnud valitsuse toolijala saagimiseks
8-hambalise sae asemel 26-hambalise.
Siis on juba teised toolid, uued saed
ja saagijad.
Küsimus: mida kavatseb EKP KK
Kirjastus ette võtta eesti satiiri, seal
hulgas poliitilise karikatuuri edasi
seks õitsenguks?

leb panna eesti keele intensiiv
kursuste korraldamisele küüli
kute seas ning mitte naerda nen
de seni veel kehva keeleoskuse
üle. (Küülikutevahelise suhtle
mise keele mõju tuleb muidugi
samal ajal vähendada.) Poejärjekorras või kitsas ühissõidukis ei
tohi küülikuid nimetada teise
sordi olevusteks. See on neile ni
melt solvav.
Valus probleem on küülikluse kui massiideoloogia mõju
meie kasvavale põlvkonnale. Fil
mid ia ajakirjad, täis alasti küüli
kute pilte (see kurikuulus "Eesti
Loodus"!); nihilistlik sopakirjandus ("Loomade elu", "Eesti ent
süklopeedia" 5. köide); Tallinna
Zoopark oma näotu küülikute
striptüsiga; arvukad erafarmid,
kus noori küülikuid mittemidagivarjava puurivõre vahelt
kõigile soovijaile, sealhulgas
vaimustusest kilkavaile teisme
listele demonstreeritakse — kõik
see on vägisi meie uksest sisse
murdnud ning ilma vaevata
seda enam tagasi ei aja.
Soovitan siinkohal murelikele
isadele-emadele ning raevunud
vanaemadele seda küülikluse
pahupoolt lihtsalt ignoreerida,
temast n.-ö. mööda vaadata. Käi
tuge nii, nagu peaksite seda kõi
ke loomulikuks, kui suudate, siis
muiake heatahtlikult ja tuletage
iseendale noorpõlve meelde.
Küllap leiab ka teie silmatera tee
küülikluse nilbetest kangialustest helge ja siira loomaarmastu
se juurde.
Kokkuvõtteks tuleks kahtle
mata möönda: küülikud meil si
gadusi ei tee. Selle jaoks on tei
sed loomad.
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semplaride kor
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kirjastuse teh
nilise kontrolli
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