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MI NI S T E E R I U M I S L A K S T E R A V A K S
Viimases “Sirbis"pealkirjaga "Kas teatrid kinni?”
avaldatud lühiusutlus Eesti Teatrijuhtide Liidu
esimehe, Draamateatri direktori Margus Allikmaaga
olevat andnud eelmise reede hommikupoolikul meie
esindusteatri sekretärile tublisti lisatööd. Ent peale
teatrisöprade murelike telefonikõnede tuli
pärimisi-uurimisi ka üle-tee-naabritelt
Kultuuriministeeriumist. Jajah, uudistamist sõna
otseses mõttes, sest just eelmisel päeval, 16.
jaanuaril Kultuuriministeeriumis Eesti Teatrijuhtide
Liidu algatusel kokkukutsutud ministeeriumi
allasutuste nõupidamine näitas veenvalt, et hr. Lepo
Sumera juhitavas majas sünnib mõndagi, millest
isegi osakonnajuhatajatel vähimatki aimu ei ole.
Vähesele informeeritusele ning koostööle
ministeeriumija allasutuste vaheljuhtis
sissejuhatavas sõnavõtus tähelepanu ka M.
Allikmaa, teenides sellega otsekohe ministri
vastulause: tõstku käsi, kes seda väidet kinnitab!
Ootamatu rünnak on pool võitu: kõigi käed jäid

paigale. Korraga oli tunne, et selles omaaegse
ENSV Kultuuriministeeriumi nii mõndagi näinud nn.
kolleegiumisaalis on jällegi stagnadžinn pudelist
välja lastud. Ent tõesti vaid korraks. Kui "Ugala"
direktori Enn Kose mõni kohalt hõigatud
emotsionaalne repliik maha arvata, siis keegi häält ei
tõstnud, vastaspooled säilitasid väljapeetud
soliidsuse, seda ka muide ministrile tagaselja
umbusaldusavalduse ettelugemisel. Hr. Sumera,
eelistades Kultuuriministeeriumi probleemidele
Toompeal erivolitusi ootava valitsuse istungit, oli ette
vabandades selleks ajaks juba lahkunud. Tõsi,
nimetatud avalduse ettelugemisenijõuti alles pärast
kolme ja poole tunnist üpris ebakonstruktiivset
arupidamist.
Koosoleku algatajate kõrvu jõudnud kuuldused
Kultuuriministeeriumis sepitsetavast eesti rahvuslike
kultuuriasutuste ja kollektiivide kahtlasevõitu
seaduseelnõust ei andnud nähtavasti aega
omapoolseid seisukohti täpsemalt vormistada.

Samas ei olnud Kultuuriministeeriumil isegi
seaduseelnõu projekti näidata. Siit ka palju
möödarääkimisi, vähe asjalikkust ja konkreetsust. Et
seaduseelnõu (kui see kavandatud kujul läbi läheb)
puudutab kõige enam meie riiklikke teatreid, siis
andsid nõupidamisel tooni just teatrijuhid. Nad
nõustusid küll igati tulevikku vaatava
haldusreformiga, kuid jäid kindlaks: teatrite
munitsipaalvaldusse andmisega peavad kaasnema
kardinaalsed muudatused majandusmehhanismis.
Alles siis võib kujuneda olukord, kus linnad ja
maakonnad oleksid nii majanduslikult kui ka
sotsiaalpoliitiliselt huvitatud oma haldusse kuuluva
teatri ülalpidamisest. Praegu Kultuuriministeeriumis
ringlev seaduseelnõu projekt seda aga mitte kuidagi
ei soosi.
Nõupidamine lõppes ühisavalduse
vastuvõtmisega, mille täna ka "Sirbi” lugejate ette
toome.
JAANUS KULLI
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Paul Valéry väitis kunagi, et
"ajalugu on kõige ohtlikum
produkt, mis intellektikeemia
on välja töötanud". Vaevalt ta
küll aimas, k u i teadlikult,
k u i järjekindlalt, k u i mas
siliselt võib sihukest mürki
toota.
Saan aru. Oma instituudi
kaitseks pean aga kohe ütlema,
et eemalseisjad kipuvad meie
kaela ajama ka endise partei aja
loo instituudi patte. See muidu
gi ei tähenda, et seal olid ainult
patukotid, meil on ainult ingli
kesed, suuremad tööd tehti ju
koos.
Teine asi. Meil on ühe katuse
all palju eriharusid: ka arheoloo
gid, ka etnograafid, ka kultuurija kunstiajaloolased... Ühine ka
tus, kuid mitte ühine nimetaja.
Kogutulemus
on
siiski
vaieldamatu, hämustati ajalu
gu, hämustati rahva teadvust.
Jah, oleme siin Eestimaal hämustanud ajalugu, oleme maha
parseldanud loodusvarasid, kor
da saatnud ei tea mida veel.
Praegu on tähtsam see, mis ees
seisab. Näiteks saksa ajalootea
duses oli pärast sõda nn. Historiker Streit, oma kümmekond aas
tat
väldanud
suu
puhtaksrääkimine; natsismist
said nad vabaks, nüüd tuleb
poolel Saksamaal vabaneda
kommunismist, mis ehk veel
raskem protsess. Seesama ootab
meidki.
Mida tähendaks see iga ük
siku ajaloolase puhul? Kas ei
kuluks mõnelegi ära avalik
enesepuhastus?
Loomulikult on hulle asju
kokku kirjutatud. Kellelegi ei to
pitud nõelu küünte alla, seda
tehti vabatahtlikult, kraadi, tasu
va koha, välismaasõidu nimel.
Selleks et olla o h u s t a m a t u .
Äkki needsamad inimesed kirju
tavad või tahavad kirjutada tei
siti. Saab nendest lugu pidada!
On kaks eri tüüpi. Ühed va
bandavad — ärge arvake, et me
ei oska uut moodi uurida ja kir
jutada, aga keegi pole meile sel
gitanud, mida ja kuidas. Teised
ei vabandagi — oleme kõik tota
litaarse süsteemi ohvrid, meid
kõiki rakendati vähemal või
suuremal määral. (Tõsi: keda
r a k e n d a t i erialal töötamise
keeluga, keda kutsutud ja sea
tud ideoloogina.)
Nendel viimastel tulekski
oma patud üles tunnistada.
Kurjategija võib ka öelda:
enam ma ei tee... Igaüks kannab
vastutust oma sõnade ja tegude
eest. Sealsamas ei saa serviti
lüüa, plats joonelt puhtaks püh
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REIN HELMEGA
kida. Tõin juba Saksamaa näite.
Ajalehekeeles — risustatud
tööpõld on vaja plaanipäraselt
ja loomuliku valiku põhimõttel
kasile võtta.
Jumal tänatud, ajaloohuvi
pole süski kustunud. Võimekaid
noori mehi on silma paistnud
polütilise ajaloo peal. (Kahjuks
on Küllo Arjakas praegu kinni
Ülemnõukogus, kuid viljakalt
jätkab Magnus Ilmjärv.) Noored
uurivad edukalt sõjaajalugu,
Eesti Vabariigi majändusajalugu. (Jaak Valge viimased artiklid
"Loomingus" ja "Vikerkaares"
peaksid olema lausa teedraja
vad.)
Aga keda panna uurima nõn
da esmatähtsat teemat nagu nn.
sotsialismiperiood? Ükski noor
inimene ei taha sihukese värgiga
ennast siduda. Kas peame Leni
ni sõnade kohaselt kasutama
vanu spetsialiste?
Ajakirjanduses aetakse selle
perioodi puhul vist paratama
tult minevikku pööratud polii
tikat Kes küünib praegu vaata
ma 1940. aasta sündmusi tolle
aja perspektiivist, ikka ollakse
tark 1992. aasta moodi.
Rahva janu oli ju meeletu,
selle rahuldamiseks tuli ajaloo
probleeme lahendada ka lihtsalt
ümberhindamise teel. Hannes
Walteri, Mati Õuna, Küllo Arja
kase, Mart Laari tehtu jääb nii
suguses kontekstis kindlasti pü
sima. Nüüd aga on aeg
ajaloolise publitsistikaga lõpeta
da. Edaspidi peavad domineeri
ma juba monograafilised uuri
mused, et üks inimene (või
äärmisel juhul väga väike
grupp) töötaks läbi meile põhi
mõtteliselt tähtsa kas omal ajal
üleideologiseeritud või üldse
käsitlemata teema ja annaks siis
ki raamatu välja.
See ongi meie poliitika prae

gu: mitte panna inimestele päit
seid pähe, mitte peale sundida
kõikehaaravaid pseudoteemasid, mille puhul igaüks on ko
hustatud kirjutama võib-olla ku
nagi
tulevikus
ilmuvasse
teosesse mingi leheküljekese.
(Nõnda on sattunudki kriitilisse
olukorda monumentaalse "Eesti
talurahva ajaloo" ilmumine.) Al
les siis, kui iseendas selgusele
jõuame, kui suudame kaasa haa
rata inimesi, kes on kõigest va
nast priid, alles siis võime jälle
suurema kollektiiviga suure
maid uurimusi alustada. Pole ju
mõeldav, et uue kapitaalse Eesti
ajaloo kirjutab üksainus autor.
Tõsi, ka praegu on paar kaa
lukamat asja käigus. Nagu see
sama talurahva ajalugu, mille
esimene köide seisab oma küm
me aastat, algul kirjastuses,
nüüd juba trükikojas. Teist köi
det püütakse kuidagi hinges
hoida, paraku, inimesi on taba
nud tüdimus, nad ei näe tehtud
töö vilja. Vedu ei taha võtta Ees
ti keskajaloo projekt. (Selle pe
rioodi uurija Priit Raudkivi on
küll oma kulu ja kirjadega välja
andnud terve monograafia. Era
kordselt laiduväärne tegu ma
janduslikus madalseisus, mis
ometi ei vähenda vajadust kogu
keskaja ajaloo järele.)
"Eesti kooli ajaloo" esimene
köide sai ilmumisel vanadest
sünnimärkidest hoolimata hea
soovliku kriitika osaliseks. Teine
köide peab olema meile võõra
ideoloogia joontest täiesti vaba.
Ilmselt ei pääse koostaja väljava
hetamisest, et väike autorite kol
lektiiv jõuaks n.-ö. uuele stratee
gilisele tasandile.
Etnograafidel on ühisprojekte
soomlastega. Olulisena ja perspektüvikana tundub väikelinna
de ajalugu. Aktuaalsed on kul
tuuriautonoomia
probleemid

Eesti Vabariigis.Muide, kultuu
riajaloo vallas on ebasoosingust
vabanenud baltisakslaste teema.
Indrek Jürjo sellealased tööd on
äratanud juba rahvusvahelist tä
helepanu. Lõime temaga käed:
kui saame temalt alanud aastal
monograafia August Wilhelm
Hupeli kohta, avaldame kohe ka
raamatu...
Teie instituudi kultuuriaja
loolased? Nagu sel juhul öel
dakse, teravalt on päevakorrale
kerkinud iseseisva kultuuriuu
ringute instituudi loomine.
See tuleks kokku panna eri
nevatest lülidest, meilt süs tõm
mataks sinna kultuuriajaloo osa
kond, mis koosneb kolmest
töögrupist — puhtalt kultuuri
ajaloolased,
kooliajaloolased,
kunstiajaloolased (pluss veel
mõned teatriajaloolased) lepin
gulises vahekorras kultuurimi
nisteeriumiga).
Kas pole sihuke ümbertõst
mine sissetöötatud struktuurile
ohtlik? Uues koosluses tekiksid
paratamatult uued ülesanded,
vaevalt et see meie inimesi vai
mustab. Pealegi, nad on oma
teemad üsna õnnestunult sidu
nud ajalooteemadega, aga ka
vatsetavas instituudis võib ha
kata domineerima kulturoloogia
teooria jms.
Ja veel. Arvan, et oleme para
jasti proportsioonis. Peale arheo
loogia on meil eesti vanema aja
loo ja eesti uuema ajaloo
osakond, kolmandana siis kul
tuuriajaloo osakond. Kokku te
geleb otse ajalooga 40—50 ini
mest. Kui kultuuriajaloolased
ära võtta, võib instituut teata
vast kriitilisest massist allapoole
langeda.
Lõpuks: ülikool tahab kõik
instituudid üldse ümber formee
rida, nüüd tahetakse üht insti
tuuti hoopis juurde moodusta

eil kõigil on sõber seda nii hästi, et temaga
Lahti linnas Soome vesteldes võib teda pidada
eestlaseks!),
maal, isegi neil, kes pesuehtsaks
hakkas ta soomendama ees
teda isiklikult ei tunne.
Aino Kaasinen on kogu ti kirjandust. Autorite loete
oma teadliku elu armas lu on pikk: alates meie klastanud meid sügava kiind- sikutest-prosaistidest A. H.
musega ja teinud palju Tammsaarest, E. Vildest, A.
hõimuühendussilla tugev Gailitist, Fr. Tuglasest, A.
damiseks. Kogu tema elutöö Mälgust kuni M. Undi, M.
on olnud seotud raamatute Traadi, A.-Valtoni, E. Vete
ja kirjandusega. Noor raa maa jt-ni, luuletajaist M.
matukogutöötaja Aino Kaa Under, K. Merilaas, D. Vaa
sinen kirjutas luulet ja proo randi, E. Niit, V. Luik, A.
sapalu ka ise. Õppinud Ehin, A. Kaalep, B. Kangro,
omal käel selgeks eesti keele J. Kaplinski, K. Lepik, P.-E.
(juba kaua aega oskab ta Rummo, K. Ristikivi jt. Suur
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da...
Kuuldavasti on sellel ideel
siiski piisavalt toetajaid ja nen
del ka omapoolseid põhjendu
si.
Mina küll ei saa nõustuda.
Aga ülikooli taotlused?
Ülikool, universitas, tegeleb
kogu ajalooga, meie oleme kes
kendunud eesti ajaloole. Enamik
arhiive ja allikmaterjale asub
Tallinnas. Ja kes julgeb väita, et
mujal maailmas pole puhtakuju
lisi uurimisinstituute! Meie taha
me olla just nüsugune uurimis
asutus,
mis
vajaduste,
võimaluste ja inimeste indivi
duaalsete kalduvuste korral osa
leb kooliõpikute koostamises ja
ka kõrgkoolide õppetöös. Näi
teks võiksime valmistada ette
kunstiajaloolasi
suurepärases
kolmnurgas — meie instituut,
kunstiülikool ja Tartu Ülikool.
Kus on öeldud, et üliõpilane
peab terve oma stuudiumi tege
ma ühes ülikoolis? Vastupidi,
tänapäeval käib peaaegu iga
üliõpilane tingimata mitmes
kõrgemas õppeasutuses. Meie
aga tahame oma võimalused
unifitseerida, kõik halliks värvi
da.
See ei tähenda, et lööksin en
dale vastu rinda: Teaduste Aka
deemia süsteem peab püsima.
Ei! Praktiliselt on ükskõik, mis
moodi riik meile raha annab.
Peaasi, me tahame, et see raha
antaks otse meile, et võiksime
oma uurimistöös võimalikult
sõltumatud olla. (Akadeemia lii
nis olemegi selle saavutanud.)
Ajaloolase roll on ju ikka saatus
lik: oleme alati valitseva ideo
loogia teenrid. Mida professio
naalsemalt
töötame,
seda
rohkem püsime aususe piiril.
Professionaalsus aga nimelt eel
dab piisavaid ressursse ja opti
maalset iseseisvust.
Teie rahad?
Ei saa kurta. Valuutat küll
pole, kuid rublasid enam-vähem
jätkub. Meid toetab Avatud Ees
ti Fond, võtame osa rahvusvahe
lisest koostööst. Siiski, püratud
majanduslikud võimalused ta
kistavad praegu omaette arheoloogiakeskuse rajamist. Asi on
põhimõtteliselt otsustatud, ar
heoloogid tegutsevad resulta
tiivselt, tuleb lihtsalt oodata so
bivat momenti.
Olete mõõdukas optimist?
Muidugi on meil, nagu kõik
jal mujal, sisepingeid, väsimust,
muret homse päeva pärast. Aga
sellest peab läbi minema, teist
teed ei ole.

hulk tõlkeist on ilmunud
ajakirjanduses, kuid osa ka
raamatuna: M. Sillaotsa
"Romain Rolland, tõe ja
inimsuse eest võitleja"
(1945), A. H. Tammsaare
"Põrgupõhja uus Vanapa
gan" (1964, 2. tr. 1977), M.
Undi 'Võlg" (raamatus
"Suomenlahden
takaa",
1968), R. Kaugveri "Neli
kümmend küünalt" (1971),
kaheksa autori luulest kok
ku pandud raamat "Pihla
kas" (1983) ja kümne kirja
niku lühiproosat sisaldav
valimik "Kildudes" (1991).

Intervj ueerinud
VALTER HEUER
Eesti rahva käekäiku ala
ti südamelähedaseks pida
nud tõlkija on meie maal
käinud 25 korda, viimati
1988. aasta suvel.
Friedebert Tuglase Selts
on tänuks eesti kultuuri
tuntukstegemise eest Soo
mes valinud Aino Kaasise
oma auliikmeks.
Täna saab meie väsimatu
sõber
üheksakümneseks.
Täname ja soovime süda
mest õnne!
HELGA LAANPERE
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UHISAVALDUS
Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumile otse alluvate asutuste juhid ja kul
tuuritöötajad kogunesid 16. jaanuaril 1992. a. arutama kultuuripoliitikat kriisi
ajal. Minister Lepo Sumera ettekandele järgnenud arutelus otsustati pöördu
da EV Valitsuse, Ülemnõukogu ja avalikkuse poole järgmise avaldusega:
Ministeeriumi juhtkond töötab ilma sisuliste kontaktideta allasutustega
ega pea neid ka vajalikuks kultuuripoliitika ajamisel ning tulevikukavade
koostamisel. Enamgi, oleme veendunud, et kultuurielu korraldamisel ja kul
tuuriasutuste haldamisel puudub sisuline koostöö ministri, osakonnajuhata
jate ja nõunike vahel. Kultuuriasutuste juhtidele on jäänud aru saamatuks
ministeeriumi sisemine tööjaotus, töö eesmärgid ja korraldus. Ministeeriu
mis ei rakendata kultuurielu kohta käivate otsuste väljatöötamise ja arutami
se demokraatlikke vorme. Sisulisi otsuseid langetavad tegelikku olukorda
mittetundvad, vähese informatsiooniga ja vajaliku ettevalmistuseta ning ko
gemusteta ministriabid.
Niisugune tööstiil on põhjustanud olukorra, et iseenesest vajalik detsent
raliseerimine viiakse ellu korraliku eeltööta, osapoolte koostöö ja kokkulep
peta. Kultuuriasutuste ökonoomse majandamise põhimõtted Eesti riigis, aga

Alla kirjutanud järgmiste
asutuste juhid ja esindajad:
"ESTONIA* TEATER
EESTI DRAAMATEATER
"VANEMUINE"
VILJANDI DRAAMATEATER "UGALA"
PÄRNU TEATER "ENDLA"
EESTI NOORSOOTEATER
RAKVERE TEATER
TEATER "VANALINNASTUUDIO"
EESTI RIIKLIK NUKUTEATER

KULTUURI
KOMMENTAARI
ASEMEL
tuleb käesolevas kirjatükis eel
kõige lahti kirjutada need põhju
sed, mis ajendasid Eesti Teatri
juhtide Liidu korraldatud ja
mõnede teiste Kultuuriministee
riumile otse alluvate asutuste
juhtide heakskiidetud usaldamatusavalduse allakirjutanule
ning "mõnedele tema abidele ja
nõunikele". Seda juba ainult
põhjusel, et ka kohtumisest
eemalejäänud
allakirjutanud
teaksid, millest 16. jaanuaril jut
tu oli ja missugused olid Kul
tuuriministeeriumi pakutud tu
levikuperspektiivid. Neile, kes
Eesti Raadios ja ajakirjanduses
avaldatud üleskutsele tuginedes
on andnud Eesti Draamateatris
oma allkirja praeguse kultuuri
ministri vastu, võiks seegi huvi
pakkuda.
Teatridirektoritel ja teistel
kultuuritöötajatel on hirm, et
kultuuriasutused suletakse. Ja
kui ei suleta praegu, süs leitakse
ikka mingi nipp, et see juhtuks.
Näiteks antakse nende finant
seerimine üle kohalikele omava
litsustele.
Nende kartuste hajutamiseks
võib öelda: kuni Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu otsuse "Rahvusli
ke kultuuriasutuste ja kollektii
vide kohta" vastuvõtmiseni ja

ka kultuuri säilimise ja kestmise variandid eri olukordades, sh. kriisi süvene
mise ajal, on läbi mõtlemata. Minister pole informeerinud ei valitsust ega
Ülemnõukogu kultuuri olukorrast ja saatusest ei täna ega tulevikus. Sisuli
selt soosib Kultuuriministeeriumi juhtkond kultuurielu lagunemist nn. libe
raalse ideoloogia sildi all.
Allakirjutanud leiavad, et praegusel ajal tuleb ministri abistamiseks moo
dustada kõigi ministeeriumi haldusse kuuluvate kultuurisuundade esindaja
test kolleegium, kelle kooskõlastuseta ei väljasta minister seadusprojekte
valitsusele ja Ülemnõukogule ega määra ministeeriumis ametisse juhtivtöö
tajaid.
Ministeeriumil koos kolleegiumiga asuda kohe koostama kultuurikontseptsiooni I etappi 1995. aastani ja II etappi sajandi lõpuni.
Allakirjutanute arvates puudub Kultuuriministeeriumil vastutus eesti rah
vusliku kultuuri toimimise ja arenemise eest. Teeme minister Lepo Sumerale ettepaneku lahkuda ametist. Valitsusele ja Ülemnõukogule teeme ettepa
neku määrata ametisse uus kultuuriminister.

VENE DRAAMATEATER
TEATRI-JA MUUSIKAMUUSEUM
"EESTI KONTSERT"
EESTI KULTUURIAMETIÜHINGUTE UIT
EESTI KUNSTIMUUSEUM
TARTU KUNSTIMUUSEUM
EESTI VABAÕHUMUUSEUM
TALLINNA KOREOGRAAFIAKOOL
EESTI RAHVAKULTUURI ARENDUSKESKUS
KULTUURITÖÖTAJATE TÄIENDUSKOOL
EESTI LASTERAAMATUKOGU

haldusreformi tervikliku läbivii
miseni (mille põhisisu on raha
ümberjaotamine omavalitsuste
kasuks) jätkab Kultuuriministee
rium kultuuriasutuste finantsee
rimist endisel viisil, taotledes
eelarve koostamisel inflatsiooni
arvestamist.
Kuid siiski, kartus jääb! Jääb
meie majandusolukorra, tänase
kriisi tõttu. Ja loomulik ta ju on
— see kartus, et kui on külm ja
leiba pole, süs suletakse ka kul
tuurimajad. (Antiikaegadest pea
le on kriisiseisundis sündinud
küll vastupidist.) Teiseks anna
vad kartuseks põhjust tänane
määramatus, sellega kaasnev
anarhia (nii riigiaparaadis kui ka
kohtadel) ja teadmatus homse
päeva suhtes. Eile oli hoopis
kindlam!
Kõnealuse usaldamatusavalduse ajendiks oli Eesti Teatrijuh
tide Liidu koostatud ja Kultuuri
ministeeriumi
tagasilükatud
Eesti riikliku teatri põhimäärus
ja praegu eksisteerivatele riikli
kele teatritele vastava staatuse
kinnistamine Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu otsusega. (Koos
oleku otsuse projektis oli see ka
selgelt öeldud.)
Õige on koosolekul kõlanud
ja Eesti Draamateatri direktori
hr. Margus Allikmaa väitu eel
mise "Sirbi" esilehel, et möödu
nud aasta 10. oktoobril otsustati
Kultuuriministeeriumis nõupi
damisel edastada teatrite staatu
se eelnõu valitsuse kaudu Ülem
nõukogule. Tõsi on seegi, et
Kultuuriministeerium dokumen
ti ei edastanud. Miks?
Teatridirektorite esitatud eel
nõus sisaldub taotlus fikseerida
kõigi kümne praeguse riikliku
teatri senine seisund Ülemnõu
kogu otsusega. Taotlust põhjen
datakse sooviga garanteerida
teatrite tegevuse jätkumine ma
janduslikult rasketel ülemine
kuaastate!.
Kultuuriministee
rium
on
seisukohal,
et
üleminekuperioodil tuleb koos
tada normaalsele demokraatliku
le ühiskonnakorraldusele vastav

seadustik, mitte aga püüda või
malikult mugavalt sellesse aega
sisse elada. Selle tagajärjeks oleks
ülemineku kui juba nimetuse
poolest ajutise olukorra pikenda
mine määramata ajaks. Ei saa
kõne alla tulla seniste mängu
reeglite fikseerimine ühiskonna
ühele struktuurile, et tagada selle
kestmist tekkivas turumajandu
ses. Arvatavasti põhjustaks selli
ne tegevus vastupidiselt taotleta
vale hoopis midagi niisugust,
mis hakkaks toimuma näiteks
Suurbritannias
vasakpoolselt
liikluselt järk-järgult parempool
sele üleminekul. Näiteks kui keh
testada parempoolne liiklus ha
katuseks
bussidele
ja
suurematele veokitele. Pakutu
vastuvõtmisel jääksid teatrid
kindlasti sõiduautode rolli.
Et kõnealune eelnõu ka pärast
Teatrijuhtide Liidu ja Kultuuri
ministeeriumi ühise redaktsioo
nitoimkonna tööd valitsusele esi
tamiseks sobiv ei olnud, otsustas
ministeerium koostada selle aas
ta esimeses kvartalis Ülemnõu
kogu otsuse projekti Eesti rah
vuslike
kultuuriasutuste
ja
kollektiivide kohta. Muu hulgas
peaks see kindlaks määrama ka
praeguste riiklike teatrite staatu
se.
Teatrijuhtide koostatud pro
jekt esitati samaaegselt Ülem
nõukogu haridus-, teadus- ja kul
tuurikomisjonile, kes samuti ei
ole seda Ülemnõukogu täiskogu
le arutamiseks esitanud.
Kultuuriministeeriumi kavan
datav Ülemnõukogu otsuse pro
jekt rahvuslike kultuuriasutuste
ja kollektiivide kohta sätestab
kultuuriasutuste ringi, mida ku
ningriikides on kombeks nimeta
da "kuninglikeks" ja mujal "rah
vuslikeks".
Nendele
kultuuriasutustee on tagatud
täielik riiklik finantseerimine.
Eelkõige just selliseid kultuuri
asutusi peaks hõlmama ka otsuse
eelnõu, mis kehtestab Kultuuri
ministeeriumi või mõne teise hal
dava organisatsiooni kohustused
nende kultuuriasutuste suhtes.

TALUNNA KULTUURIAMET
IDA-VIRUMAA KULTUURIAMET
LÄÄNEMAA KULTUURIAMET
SAARE MAAVALITSUSE KULTUURIAMET
VÕRU MAAVALITSUSE KULTUURIAMET
VALGA MAAVALITSUSE KULTUURIAMET
HIIU MAAVALITSUSE KULTUURIAMET
HARJU MAAVAUTSUSE KULTUURIAMET
PÄRNU LINNA KULTUURIOSAKOND
KOHTLA-JÄRVE KULTUURIOSAKOND
RAPLA KULTUURIOSAKOND

Riigibürokraatia võimalust sek
kuda nende kultuuriasutuste te
gevusse vähendatakse miinimu
mini. Sellest staatusest väljapoole
jäävaid kultuuriasutusi toetatak
se suuremal või vähemal määral
kohalikest eelarvetest, vastava
alaga tegeleva riigiasutuse eelar
vest, kõikvõimalikest fondidest
jne. Kogu kultuurielu täielikku
riiklikku finantseerimist ja tsent
raalselt juhitud kultuurielu ole
me viimase viiekümne aasta
jooksul nautinud juba piisavalt.
Kultuuriasutused kardavad
sattuda sõltuvusse kohalikust
omavalitsusest. Praegu on see
kartus tõesti põhjendatud. Para
ku on demokraatliku ühiskonna
ehitamine mõeldamatu ilma oma
haldusterritooriumil kõiki (välti
matult keskvõimule mittekuulu
vaid) funktsioone täitvate, tegu
sate
omavalitsusteta.
Omavalitsustel on lisaks õiguste
le ka kohustus neid funktsioone
täita. Vähemalt teoreetiliselt
peaks kohaliku omavalitsuse
esinduskogu arvamus ühtima
valijate arvamusega. Kohaliku
esinduskogu otsused väljenda
vad märksa täpsemalt sealse ela
nikkonna arvamust kui keskva
litsuse otsused selle piirkonna
kohta. Vastuolud tekivad ena
masti siis, kui keegi kusagil ar
vab end paremini teadvat, mida
rahvale siin või seal vaja on.
Viiekümneaastase
aktiivse
kommunismiehitamise vältel on
keskvõim kõigis (ka kohaliku
elu) küsimustes iseennast märk
sa rohkem usaldama harjunud
kui mis tahes kohalikku valitavat
esinduskogu. Ka praeguse kesk
valitsuse täita on suur hulk talle
mitteomaseid funktsioone. Hal
dusreformi läbiviimisel peaks
keskvõim demokraatlike refor
mide pöördumatuse tagamiseks
need funktsioonid üle andma ko
halikele omavalitsustele, kogu
des nende täitmiseks vajalikud
maksud kohalikesse eelarvetes
se. Pikema arutluseta on selge, et
maksumaksjate raha kasutatakse
seda otstarbekamalt, mida lähe

mal maksumaksjale raha ümber
jaotamine toimub.
Haldusreformi sel kujul ellu
viimisel tagastatakse kohalikele
võimudele kõik neile loogiliselt
kuuluvad funktsioonid. See
oleks esimene tõsine samm meie
liigselt tsentraliseeritud elukor
ralduse
detsentraliseerimisel.
Detsentraliseerimise vajadust se
nikaua ei vaidlustata, kuni see ei
riiva isiklikke või grupihuvisid.
Et haldusreformi juhib kesk
võim, siis kuulub tema otseste
kohustuste hulka tagada kuni
haldusreformi elluviimiseni kõi
gi ühiskonna elutähtsate funkt
sioonide toimimine, muu hulgas
ka kohtadel. Kuivõrd senimaani
ei ole otsustatud üht sotsiaal
sfääri haru teiste eelistamisega
likvideerida, siis ei saa ka kul
tuuriasutuste poliitika riigilt liht
salt senisest suuremaid rahasid
küsida eriti efektiivne olla.
Kahjuks ei jõutud Kultuuri
ministeeriumi koosolekul ette
pandud kavade sisulise arutami
seni, vaid eelistati selle asemel
kritiseerida nende saamislugu.
Allakirjutanule ja ka paljudele
teistele, kellega ülaltoodud sei
sukohti on arutatud, ei tundu
need sugugi nü kultuurivaenuli
kud, kui koosolekul väideti.
Nende seisukohtadega soostus
ka Eesti Draamateatri direktor
hr. Margus Allikmaa, kes aga
Eesti Teatrijuhtide Liidu esime
hena ei saavat nendega nõustu
da. Kõnekas fakt!
Lähiaegadel tuleb teha palju
ebapopulaarseid otsuseid. Nen
de mõju peab olema suunatud
kaugemale nn. üleminekupe
rioodi lõpust. Vastasel juhul me
jääme sellesse üleminekuperioo
di pikaks ajaks. Normaalsesse
elukorraldusse jõudmiseks tuleb
aga need otsused teha. Tähtis on
see, et otsused tehtaks, vähem
tähtis, kes need teeb.
LEPO SUMERA
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Kassett ’90. AT& Triin
Soomets. Ruth Jyrjo. Lii
si Ojamaa. Elo Vee.
lustaksin 4. nov. 1991 luu
leõhtu muljetest, õieti küll
vaatlusandmetest, sest esi
nejad, välja arvatud üks, Triin
Soomets, lugesid halvasti kuul
davalt või igavalt. (See pole krii
tiline märkus, luuletaja ei pea
hästi lugeda oskama.)
Viis noort luuletajat astusid
Kirjanike Maja saali publiku ette
teatavaid t ü ü p e markeeriva
na ja sellekohaselt kostümeeritult. Need tüübid olid esinemise
järjekorras: Daam, Mustlanna
(?), Amatsoon, Tuhkatriinu,
Nukk.
Daam (Elo Vee) luges oma
laitmatu luulekultuuriga värsse
korrektselt, ometi 23 minutit
osutus liiga pikaks ajaks, et huvi
lõpuni üleval hoida. Tema kogu
"Telg" pihib kammitsetust, nõu
tust, pelglikkust — vt. luuletus
"Lüliti". Kummitab tühjusetun
ne — "MAJAST, KUS KEDAGI
POLE". Daamilik esinemisma
neer ja väline enesekindlus võik
sid siis tähendada esimest sam
mu
teel
eneseusalduse jn
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sisemise vabnduse poole.

Mustlanna (Ruth Jyrjo) või
balkani naistüüp, võin eksida, is
tus madala poodiumi servale ja
luges oma luulekladest midagi
ette 25 minutit. "Mänguraamatus" on palju arvepidamisi "plikaeaga"; kui värss kisub kiiva
sentimendi poole, antakse sellele
kord elegantne, teinekord loh
makam kõrvalops — vrd.
"Hyvastijätt" ja "Kohtumine".
Kõik kokku siiski liiga malbe, ja
vormitunde koolitamine tuleb
tõsiselt ette võtta.
Amatsoonil oli hääl ära, nõn
da et ta pidi juba 10 minuti järel
lugemise lõpetama. Tegelikult
on ka üks jagu ta luuletusi hää
lest ära. Tema, AT2, protestilaulik, käänab ja väänab ju sonetivormigi oma heaksarvamise
järgi - vt. "Ärge pange tähele"
lk. 20. Amatsoon on aga ühtlasi
inglijuustega päikeseneiu, kes
suhtleb ning samastub südamli
kult loomariigi esindajatega, —
"KASS KRÄUNUB JA MINA
TEEN LOOVAT TÖÖD', "MA
LIPUTAN TEILE SABA", "VAA
DAKE SURNUD LINNUD LEN
DAVAD VASTU AKENT". Nen
de hulgast ei puudu sarmikas
travesteeritud muusa: "seinaka
pist hiilib välja madu / triibuline
lilleline ruuduline madu" ("INS
PIRATSIOON").
Tuhkatriinu on kuldkinga
dest ilma jäänud, aga nõbeehted
asemele saanud. Ta luges oma
luuletusi halvasti, aga veenvalt,
tõesti justkui leelõukal tuhast
herneid otsides.
"Üks tüdruk tuli maalt linna,
räägitakse, et ta tulnud paljaja
lu. Nii seda lugu jutustatakse,
ilusasti nagu muinasjuttu, ja see
pärast seal ei tarvitsegi kõik tõele

vastata. Eriti mis puutub jalavar
judesse," algab K. Ristikivi Tallinna-triloogia 2. raamat. D. Vaa
randi on poetiseerinud paljaste
jalataldade
puuteainstinguid
maalooduses, tema 'Tumeda
tunneli" aga teeb erakordseks
linna hingus, sügav ning tihen
datud. Reaalne Viru tänav kahes
eri ajalõikes toimib ühtlasi võrd
kuju, kiusava, pahelise, koguni
õudse ja ikkagi omase võrdkuju
ülesandeis. Suhe linna kui elu
sorganismiga on Liisi Ojamaal
ja D. Vaarandil ühine. "Lõputu
juuli" Tallinna territoorium on
aga laiem ja igas suunas avatud.
Paikade nimepidi nimetamisel
(vanalinn, kesklinn, Toompea,

"Moskva"-esine)
õigupoolest
puudub iseseisev tähendus. Ka
on see linn ennem argine kui pa
heline. Atmosfääri loovad ena
masti hämarus ja vihm. Peab ar
vama, et paljajalu Tallinnas
kõndimine kuulub Liisi Ojamaa
loomismeetodisse. Et ta otsib
läbi tänavaplaatide kontakti
nende inimestega, kes elasid siin
eelmistel sajanditel. See annaks
loomuliku põhjenduse ka "Stahli
kirjaviisile" (w x y f pro v ks ü
hv). Peab respekteerima seda
meetodit, kui mööname, et linna
mõistesse kuulub pikaajaline
kontsentreeritud inimasustus.
Just e l u s t a t u d linna flui
dum täidab Liisi Ojamaa luule
reavahesid, ja teiseks see peaae
gu stoiline eneseväärikus, mille
ni tavaliselt jõutakse pärast
vaimse arengu kontsentri täielik
ku piinarikast läbitegemist. Vää
rikas on muidugi ka ridade salmialbumlik tõsidus ja selgus.
Nukk oli üleni mustas (lühi
ke volangiga kleit, paksud su
kad, kingad), kaasas roosa-valge
blond nukk, kellega ta veidi
suhtles lugemise ajal. Luuletus
surmaga kohtumisest on süžeeline, hästi astendatud, piid isti
kult elav ning haarav. Lõpeta
nud
sellega, astus
N ukk
naeratades kõrvale. "Sinise lin
na" kaanepildiluuletus "Sinisest
klaasist põlved" on samuti esin
dav. Triin Soomets tunneb ko
dulinna Tallinna kõige kõleda
mat palgepoolt. Eespool oli juttu
ATS-i faunast, Liisi Ojamaa tun
neb hingesugulust "pelgliku &
jultunud" keldrikassiga, Triin
Soometsa raamatusse tahaksin
interpoleerida ühe õrnade kan
nataja silmad ega, kroonilist avitaminoosi põdeva toakassi.
Kokku
v õ t t e s . Need
viis uut luuletajat, tüdrukud
sünniaastaga vahemikust 1974—
1969, on maailma kurjuse, laba
suse, külmuse ete. ammu tead
miseks võtnud. Nad ei looda
midagi eriti paremaks saavat,
ometi näitavad suhtumist nii
oma head lastetuba väärivate
vahenditega (iroonia, absurd,
kummastused, sisenemised) kui
ka sümpaatselt "madalal" dixi et
anirrnm levavi-põhimõttel. Neil ei
paista kahtlusi olevat enda kui
ainulaadse kordumatu isiksuse
olemasolus. Igatahes ei kuluta
nad poeetilist energiat enese
määratlemisele indiviidina, s. o.
tegevusele, mis oli massiline
1970.—1980. aastate eesti luules
ja milleks ka lüürika kõigist
kunstiliikidest parimini sobib.
Nad otsivad ja rõhutavad hoopis
seda, mis neil teistega ühist, kor
duvat, ühendavat. Samas hoia
vad mehiselt kontrolli all oma
vaevusi, hirme ja lüüasaamisi:
On igal meist eraldi walus
On igal meist eraldi teod
On waja need yxinda kanda
sest teistel on raskem ehk weel
("Lõputu juuli", lk. 39).
MAIE KALDA

ALEKSANDER SUUMAN
PATKULI
TREPIL
Hõiskab
Hei vana!
Umbes nagu
Oi kutsa!
Ega ta vastust ootagi
Kes nüüd kutsalt
Ja ma ei vastagi
Ähin niisama
Omaette
Keel vestil

FOKSTERJERIKUTSIKAS
Märkas õuemurul võõrasemasid
Hakkas nende peale klähvima
Vanaeidekrõmmid kollased ja lillad
Tuiutasid tuules õudsete larhvidega
Foksterjerikutsika närv läks mustaks
Hammustas peletistel pead otsast

PEOÕHTUL LAEKVERES
Laika noor terane õpihimuline
Oli kangesti viinast huvitatud
Andsime talle natuke lakkuda
Hiljem leidsime ta tagatoast
Istus üksinda
Ulgus laelambi poole haledalt

BALAŠOVI PUUDEL
Balašov töötab ateljees
Puudel istub aknal
Aastad mööduvad
Ühel hommikul
Puudel ei jõua enam
Aknale hüpata nutab
Balašov tõstab ta sinna
Jääb vaatama looma silmi
Puudel pole huvitatud
Inimestest ega koertestki
Karvavõrdki
Ta jälgib pilvi
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MEMUAARID
ÕLLESÕPRADELE
lev Remsu "Moskva-mälestuste" I vihik kujutab
endast õhukest punaste
kaantega raamatukest, mille esi
küljel on foto tüüpilisest monu
mendist nn. Nõukogude vabas
tajale — tank pjedestaalil. Mõni
aeg tagasi oleksid niisugused
raamatud tähelepandamatuna
riiuleil oma aja ära seisnud ja
koltununa viimaks vanapaberiks
saadetud. Niisugune saatus ta
bas küllap enamikku omaaeg
seid punapoliitilisi, propagan
distlikke üllitisi. Ent Remsu
puhul tuleb valitud kujundust
võtta mõistagi pilana; on näida
Olev Remsu. Moskvatud, mida kritiseeritakse, mille
vastu astutakse. Ja see on sovet
mälestused I. Kirjastus
lik maailm, mille sümboleiks
“WellestoHaapsalu
need tank-monument ja punali1991, 68 lk.
puvärv ju olid.
Raamatu eessõnas küsib Ene
Hölderlin: "Kas Olev Remsu on üle mõtiskleb ka "Kurbmängu
ikka juba küps memuaaride kir Paabelis" tegelane Arthur Banjutamiseks, kas ta oskab eristada nister, kes ei suuda kuidagi
tähtsat kõrvalisest ning hinnata mõista, mis nipiga küll oli Olev
elus ja tema ümber toimunut?" Remsul õnnestunud panna mitu
Küsimus on retooriline. Siiski teatrit oma barokkromaani eten
jäetakse mulje, et memuaaride dama: "Neljas-viies kohas män
kirjutamises on noore mehe pu giti Olev Remsu sürrealistliku
"Kurbmäng
hul midagi erandlikku. Kuid kas barokkromaani
ongi nii väga? Memuaaridega on Paabelis" instseneeringut. Poiss
varem maha saanud ka Remsu paistab olevat läbi löönud, enne
eakaaslane Toomas Raudam, ja vireles aastaid —kultuurimaasti
ma ei imestaks sueuei. kui prae kul hoidis Bannister silma peal,
guse buumi ajal hakkaksid seda kuidas siis muidu. Aga võibolla
žanrit viljelema tänased üliõpila määris see Remsu läbematus
sed, meenutamaks näiteks oma kuulsuseihas kirjastajat, loobus
lasteaiaaegu, kui lauldi laule Le poolest honorarist, hiljem jootis
ninist ja televiisoris pudistas kõ talle jäänuga dramaturge ja la
nelda kõikide laste sõber ja hea vastajaid. Ja ehk oli hoopis mõ
nel kultuuriga šlikerdaval ring
onu Leonid Iljitš.
kasulik
Remsu
Nii või teisiti on kõik lagune konnal
nud impeeriumi endised kodani varikujuks ette tõugata, et tema
kud olnud osalised hinge nööri- selja taga punuda oma intriige?"
vas kurbmängus. Nüüd on suur (lk. 190).
Kui nüüd "Moskva-mälestujagu sellest juba ajalooks saanud,
ja ajalooga juba on kord nii, et si" ja "Kurbmängu Paabelis"
see tuleb üles kirjutada, olgu või veelgi võrrelda, siis on nende
memuaaridena. Üles kirjutada kahe sidemed tajutavad mujalgi.
kas või seetõttu, praegusel juhul Moskva Stsenaristide ja RežisRemsut ja tema totalitarismikrii- soöride Kõrgemate Kursuste
tilist romaani "Kurbmäng Paa- ühiselamu ja kosmilisse ruumi
belis" silmas pidades, et ilukir sirutuva Paabeli torni vahel on
janduslik lähenemine teemat side vaata et füüsilinegi, rääki
sugugi ammendada ei suuda. mata Tuhande Neljakümne Tei
Nagu ütleb meile kõigile tuntud sest Suurkorrusest, millel toi
ja ometi tundmatu Ene Hölder mub romaani põhitegevus. Kuid
lin: "Elu, eriti Venemaal,on fan inspiratsiooni pakkus Remsule
tastilisem ja košmaarsem kui kir ka tuntud VDNH ehk NSV Lii
du Rahvamajanduse Saavutuste
janiku mõttelend."
Ent memuaaridel on oma roll Näitus: "Meie ühikas asus Boriss
ka isikumüüdi kujundamisel, Galuškini tänavas, VDNH-st,
ilma milleta ei saa läbi ükski Nõukogude poliitilisest Disneyloovkunstnik. See maailm, mida landist mõnesaja meetri kaugu
Remsu meile kirjeldab, milles ta sel. Seal olid omad õllesaalid,
on elanud ja millest oma sõpra me käisime tihti seda absurdsus
dele lugematute anekdootlike lu te ja tobeduste tippu nautimas.
gudena varem ka suusõnaliselt Mina sain just VDNH-lt kunstli
pajatanud, on vähemalt tagantjä ku linna idee, mida kasutasin ro
rele vaadatuna tõepoolest usku maanis "Kurbmäng Paabelis".
matu ja müütiline, ja mõni ime Kõikjal, eriti arhitektuuris, röö
siis, et selle müüdi kirjapanijast, kis räme propaganda, kõik oli
oma memuaaride ja romaani lausläbinähtavalt vale teenistu
ühest tegelasest on kujunemas ses. Kõik oli lavastatud, varasta
elav klassik. Või kuidas nimeta tud, plagieeritud ja imiteeritud"
da kirjanikku, kellest palju räägi ("Moskva-mälestused" I, lk. 33).
Tegemist on tõepoolest maail
takse, kes on kogu aeg orbiidil.
Et müüdi loomine on keeruli maga, mis pakkunuks huvi kül
ne tegevus ja läbilöömine kirjan lap ka George Orwellile, eriti
duspõllul veelgi raskem, selle seal asuv näidisseafarm, mida
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"Moskva-mälestustes" kirjelda
tud.
Oma tähendus ja suhe Remsu
loominguga on õllel, õllekultuu
ril ja selle tarbijail. Nii kujutab
"Kurbmäng Paabelis" endast
suurromaani "tõelisele kõrgintellektuaalile ja 6-klassilise hari
dusega õllesõbrale" (tsitaat kaa
nelt); "Moskva-mälestustes" on
aga tabatud meeleolu ja vormi,
"mis iseloomustab head ja tun
nustatud jutuvestjat meesteseltskonnas, näiteks kaetud laua või
õllekruusi taga" ("Moskva-mä
lestused", lk. 3).
Maailm, mis on vastuvõetav
õllesõpradele, on vaieldamatult
poliitiline, võiks isegi öelda, po
litiseeritud maailm, milles pole
kohta ei normaalsetel inimlikel
suhetel ega tunnetel, mis "Mosk
va-mälestustes" on niisama rä
pased kui ühiselamu koridorid.
Kõikjal kummitab KGB hirm ja
pelgus salamikrofonide ees; ini
mesed ümberringi vassivad, va
letavad, šlikerdavad, aelevad lit
sidega,
joovad,
kaklevad,
veedavad aega õllekates ja resto
ranides. Kõike seda saadab tota
litaarse süsteemi kriitika; süsteemiski asendavad normaalset
funktsioneerimist omakasu, pet
mine, korruptsioon.
Kirjeldades inimesi enda u m 

ber, luues neist kirjanduslikke
karaktereid, iseloomustab Rem
su tahes või tahtamata ka iseen
nast. Ta on tüüp, kes küll üritab
olla kartmatu ja aus, kelle jaoks
pole KGB-d olemas, kuid kes
siiski ei ole järjekindel, mõistes
ilmselt, et tuuleveskitega sõdi
misel on tema see, kes kannata
da saab. Remsu niisugune loo
mus avaldub kõige selgemini
novellis 'Tapja Galja", milles
tema tunnistust uurijale seoses
Galja surmaga võltsitakse ja ta
sisuliselt sellega lepib, ähvarda
des võltsijat vaid, et kunagi kir
jutab ta sellest oma memuaari
des. Nõnda siis on ta seda nüüd
teinud. Ent rünnata olnud süs
teemi nüüd on sama mis lahti
sest uksest sisse murda, ehk tei
sisõnu, nüüd on see juba
ajalugu, on mälestused, mille
kirjapanemisega kaasneb pari
mal juhul vaid enesepuhastumi
se üllas tunne. Lõppude lõpuks
tuleb ju selle räpase süsteemi
saast endalt maha pesta, muidu
ei saa hingata, ei saa olla vaba.
Lõpetuseks nõustugem Ene
Hölderlini seisukohaga: "Vii
maks ometi on Olev Remsu saa
vutanud lihtsuse, autor on vaba
nenud teda varem painanud
raskepärasusest" (lk. 3). Tema
"Moskva-mälestuste" neli auto
biograafilist novelli on tõesti ti
hedad ja ladusad ning küllap
pakuvad huvi kõikidele 6-klassilise haridusega õllesõpradele,
kõrgintellektuaalidest rääkima
ta.
ÜLO MATTHEUS
RFE
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14. JAANUAR
• Esmakordselt valiti Viljandimaa Kultuurifondi aastapreemia
laureaat. Esitatud kandidaatide seast tõusid esile kaks: Viljandi
kunstielule uue puhangu andnud ning Halliste kiriku sisekujundu
se autor Aate-Heli Õun ja teenekas kodu-uurija Enno Piir. Viimane
on teinud suure ja tänuväärse töö oma saatusekaaslaste, Halliste ki
helkonnast pärit Siberisse küüditatud ja hukatud viljandimaalaste
jäädvustamisel raamatus "Sakalamaa ei unusta. Halliste kihel
kond". Salajasel hääletusel osutus fondi aastapreemia (2000 rbl.)
laureaadiks Enno Piir.
16. JAANUAR
• Eesti Raamatuühingus oli Fr. Puksoo nimelise aastapreemia
žürii koosolek. Raamatuühing annab koos Ranna sovhoosiga Tar
tumaal preemia parima aasta jooksul ilmunud raamatuloo-, raama
tuteaduse-, raamatukogunduse- ja bibliofiiliaalase kirjutise või bib
liograafia autorile. Seekord oli esitatud seitse 1991.a. ilmunud tööd.
Laureaaditiitli pälvisid Kyra Robert Eesti TA Raamatukogust artik
likogumiku "Raamatutel on oma saatus" eest ning Tatjana Šahhovskaja Tartu Ülikooli Raamatukogust kirillitsas trükitud raama
tute kataloogi koostamise eest.
Lisaks otsustas žürii ära märkida Vello Paatsi lühiuurimuse
"Kooliraamatute loendus 1843.a. Tartu- ja Võrumaal" ('Tartumaa
Muuseumi Toimetised" I). Preemia anti laureaatidele kätte nimeka
raamatuteadlase sünnipäeval (23.1) Tartus.
18. JAANUAR
• Eesti rockiportreede regulaarseid ülevaateid andvas "õhtule
hes" nägi trükivalgust loogilise jätkuna "EESTI TOP 10 1991". Ar
vamust avaldanud ligi kolmekümne rockmuusikaga seotud inime
se kaasahaaramisel oli tulemus järgmine: 1. "Merry Christmas Mr.
Lawrence” (193), 2. "Compromise Blue" (164), "Ultima Thule"
(117). 63. nimetatud ansambli seas domineeris pesapaigana Tallinn.
25 parimast olid vaid kolm Tartust ning üks Viljandist. Ehk tekib
mõne maakonnalehe vastava küsitluse puhul võrdlusvõimalusi.
Tallinna kriitikud alistas igatahes Mihkel Raud (laulja, kitarrist ja
autor grupis "Merry Christmas Mr. Lawrence", regulaarselt
"Raud-raadio" ja "Raud-TV" saatejuhi rollis).
• Humoorika serveeringuga haarati TV päeva tähistama meie
telepere. Päeva ametlik osa serveeriti mõttevahetusena alamuste,
ülemuste ja psühholoogide vahel. Järgnes seltskondlik osa nalja ja
naeruga Eve Kaselaane ja Artur Raidmetsa dirigeerimisel. Tantsu
kultuuri tarbeks andis neljandas stuudios p arim a ansam bel "So So

Memories", kuhu A. Raidmets laulmaski käia mahti sai.
19. JAANUAR

'Pegasuses" sai 50-aastaseks Paul-Eerik Rummo.
Foto: ARNO SAAR

EESTI RAHVUSKULTUURI FONDI
nõukogu juhataja hr. Eri Klas
Sihtasutus "HORTUS LITTERARUM" tänab EESTI RAHVUS
KULTUURI FONDi nõukogu väga olulise toetuse eest sihtasutuse
loomiseks ja maailmakirjanduse väärtteoste esimeste tõlgete aval
damiseks meie märgi all. Üldine ebakindel majanduslik olukord ei
luba meid oma projekti käivitada selle vajaliku ettevalmistuse ja
süsteemsusega, mida oleksime tahtnud, aga me teeme kõik endast
oleneva, et esimesed raamatud "HORTUS LITTERARUMi" kahes
sarjas jõuaksid rublainflatsioonist hoolimata võimalikult kiiresti lu
geja kätte.
Loodame fondi heatahtlikku toetust meie ettevõtmistele edaspi
digi.
Austusega
“ HORTUS LITTERARUMi”
kolleegiumi esimees Enn Soüsaar,
aseesimees Paul-Eerik Rummo,
aseesimees Toivo Tasa

15.jaanuaril 1991
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elmise nädala neljapäevast
pühapäevani oli elu Viljandis
(ja mitte ainult seal) kesken
dunud “Ugala" kaunisse teatrima
jasse. Külalisi oli saabunud Mosk
vast, Saksamaalt, Eesti teistest
linnadest. Baltimaade parima tehni
lise varustusega teatrihoone sai lavastaja "Ugalas", samuti külali maks saanud, oli laval nähtu säilita pealt kaotanud iseendale, oma sisi
kümneaastaseks. "Minult on küsi sed Saksamaalt Ahrensburgi teat nud oma värskuse. Peale muu tekkis konnas karjuvale janus ja näljas loo
tunne, nagu oleks Smuul kirjuta male."
tud, mis juubel see niisugune on," rist.
Nostalgiatundega võis kriitikute nud "Kihnu Jõnni" postuumselt
Paratamatult tuli "Ugala" juu
ütles teatri kunstiline juht Jaak Al
lik pühapäevasel juubelitähistusel. (ja vaatajate) vanem põlvkond juu jaanuaris 1992. Jõnn, kes peab oma belil meenutada, et ka Viljandi teat
Ning kinnitas samas, et “Ugala" belipäeval taas vaadata "Kihnu Jon purjelaeva meeskonna üle mere vii rit ähvardab "kolmveerand toobi
hakkab pidama teatrihoone 15, 20, ni", Jaan Toominga üht esimest la ma tuulevaikuses, haisva liha ja vä vee" oht —juhul, kui riiklikuks jääb
25 jne. aasta juubeleid nii kaua, vastust "Ugalas". Kriitikute (ja hese veega, ütleb: "Homsest päevast vaid 3— 4 teatrit Eestis, eeskätt siis
kuni Eestis saab valmis järgmine vaatajate) noorem põlv avastas la on hinge peale kolmveerand toopi Tallinna omad. Sestap anti fuajees
teatrimaja (seni on "Ugala" oma vastuse enda jaoks ning võib kinni vett..." Saarlane Mihkel Jonnile: hoolega allkirju teatrite protestipeviimane). Nõnda võiks toimunut tada, et esietenduse publikuga võr "Suur on nurin su rahva seas ja titsioonüe praeguse kultuuripoliiti
ehk ka protestipeoks nimetada. reldes ei kaotanud nad midagi. nõrgemate usk hakkab otsa saama." ka vastu (vt. kõrval). "Ugala" teater
Kahtlemata on tänases olukorras Ehkki nii lavastus kui ka näitlejad Jõnn: "Toit on vilets, ma tean. Aga peab alles jääma.
teatrile tähelepanu tõmbamiseks hea (peaaegu kõigis kesksetes rollides ärge oodake, et homme on "Fortuu
MARIS BALBAT
iga ettekääne. Pealegi tõestasid olid needsamad osatäitjad kes esie na" tekile mannat sadanud." Ja:
"Ugala" juubditsüldi etendused — tendusel) on kaksteist aastat vane "Pooled meredel surnud on kõige
kuus etendust nelja päeva jooksul
—> et teatril on praegu täielik mo
raalne õigus tähelepanu nõuda:
väga mitmes laadis, väga tõsiselt
võetavad lavastused kinnitasid
tema praegust kõrget loomingupotentsiaali ja head taset. Küllap avas
tas mõnigi kohaletulnu, et “Ugalas" tegutseb vanade teatrihuntide
Kalju Komissarovi ja Kaarin Raidi
kõrval lavastajana paljutõotav noo
rus: Elmo Nüganen (hästi naljakas
"Armastus kolme Apelsini vastu"),
kelle üle teatril on tõesti põhjust õn
nelik olla, Andres Lepik, kelle “Hul
lumeelne ja nunn" pakkus algusest
lõpuni huvi. Rääkimata sellest, et
“Ugala" näitlejate tase on arvesta
tavalt kõrge. Kõigest sellest rääkisid
esmaspäevasel arutelul ka kaua Ees
ti teatrielu jälginud teatraalid
Moskvast, eelkõige muidugi Rimma Et "Ugala"juubelil ei olnud fotograafi, oleme sunnitud avaldama foto teatrihoone avamiselt. Funase lindi
Kretšetova, "Hamleti" omaaegne lõikab läbi Karl Vaino.
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“Pirandello. Suurust on ainult
'Henrik IV-s". Aga mitte kuski ei sel
gi Pirandello kunst nii kirkalt vaik
seks, et see peegeldaks igavikku ja
jumalust Selle pind puruneb ühtsoo
du." Nõnda arvas Aino Kallas roh
kem kui pool sajandit tagasi. Ometi
Pirandeliot lavastatakse, kusjuures
autori seatud raskuste trotsijaiks on
just lavakad. Peibutab ‘Kuus tege
last autorit otsimas”, mis on nii nime
kui sisu poolest õige paljutähendus
lik: väliselt otsi kokkutõmbav ja saa
tust kuulutav, seestpoolt küsimusi
püstitav, näitlejaameti viletsust näi
tav ning samas hiilgavaid võimalusi
tõotav.
Näidend sisu ja tähenduse üle
võib ilmselt jäädagi arutlema; sama
sugune lugu on lavalt otsesõnu kuu
lutatud probleemiga, mis siinse ar
vamuse
pealkirjaks
pakutud
tõdemuses peaks olema kõige lühe
malt välja öeldud. Ehk teisisõnu: ku
hupoole minna ja mida tahta teatrilt,
mängu või tõetruud pildistust? Eten
dusest selgub, et päris elu laval ikka
ette mängida ei saa, välja tuleks
kauaoodatud jant. Vahepeal oligi
vaatajate poolel nurinat kuulda: kus
see komöödia on? Kui I vaatuse
tekst muutus otsinguil olevate tege
laste ilmumise järel kohati igavaks,
midagi nagu ei toimunudki, aina se
letati ja seletati, siis II vaatuse publi
kuhuvi paistis püsivat peatse mängi
mise ootusel. Tahetakse ju näha,
kuidas hakatakse mängima elu,
õigemini, kui mööda mängitakse.
Iseenesest paras pila näitlemise
kohta, pealegi veel neilt, kes “päris*
näitlejad polegi. Siit sai saal oma
tahtmise, sest miskipärast igatsetak
se lavakailt just naljategemist, igas
lavastuses ja igalt tegelaselt.
Ikka kummitab see sõna ‘päris*,
millest kuidagi mööda ei saa Laval
on päris- ja mänguelu, pärisnäitlejad
ja tegelased; osatäitjad on mõlemal
juhul rohkem või vähem pärisnäitlejate moodi (siinses seoses oleks küll
parem tegelastega sarnaneda). Se

“UGALA
TEATRIMAJA JUUBELILT

MÄNG VÕI
gadus missugune! Lavaproovidega
jändavast "näitlejaskonnast" tõusis
kaheldamatult esile pealavastaja
Tarvo Krail. Ülejäänud taandusid
rohkem abilisteks, kelle osaks lavas
tajale kuuletumine ning sealtkaudu
eluetendamise naeruvääristamine.
Krail oli autoriteetsus ise, tema riik
tuli ja tema tahtmine sündis kogu la
val ja kõigi puhul. Tema askeldami
ne käivitas etenduse, mis muidu jää
nuks kuivadeks arutlusteks. Ja tema
kõrval sai assistent Andres Raag
näidata oma vaoshoitud koomilisust.
Tegelastepoolseks
vääriliseks
vastutöötajaks oli Isa — Jaanus Ro
humaa, kelle roll oli ilmselt raskem
kui Lavastajal: ei saa end tühijook
sus välja elada. Siit siis ka mõninga
ne tuimus I vaatuse pikkade selgita
miste ajal, millal ei Lavastajale ega
saalile päriselt kohale jõua, millest
Isa üldse kõneleb. Elust enesest
loomulikult, mille näitamiseks vaja
vaid autorit. Kuid jutustamisest on
laval vähe, seal peaks lisaks veel

REAALSUS

näitlema, Lavastaja kombel teatrit
tegema. II vaatuses polnud selle
suunalist muutust märgata, ometi oli
kõik võrdselt paigas. Eks võta siis
kinni, millest enne vajaka jäi! Ilmeku
sest? Ekspressiivsusest? Kogemus
test? Pärislavastaja Roman Baskini
tunnustus kuulus lõpuks mõlema lavaseltskonna esinumbrile.
Marika Korolevi Võõrastütar tegi
palju ja eksis vähe, aga — see hääl,
mis “Mee maigus* häirima jäi, oli
siingi pisut pehme ja tuhm. Nagu
läbi vati. Kui kellegagi võrrelda, siis
esmalt torkas pähe Kersti Kreis
mann, kelle häälel niisama vähe kõ
lavust, teravust, toonimuutusi, seeeest aga tugevus ja omapärane
tämber. Võõrastütre kujugi nõud
nuks juba jõhkramat ja räigemat esi
tust. Jälle “Mee maiku” meenutades
tuli mõte Kaili Närepist just selles
osas. Tema siinne Tütarlaps tuli
enam-vähem samal joonel Raido
Keskküla Noorukiga; mõlemal ühtvii
si vähe teha, vähe rääkida, ent seda

enam iseenda juures püsida. Selle
ga tuldi hästi toime, kusjuures Tütar
laps oli ehtnaiselikult värvikam. Ivo
Uukkivi Pojast jäi meelde tegevust
elavdav hobu (linnuhäältel polnud
seda toimet), kuigi roll vajanuks vist
enamat silmapaistmist, tema külma
vereline teade tegi näitemängule
ometi lõpu. Selleks ajaks oli vähe
masti selge, et päris elu on laval
edasi anda võimatu (nagu ka arvus
tajal järgida O. Kruusi aastalõpu
“Sirbis" antud näpunäiteid).
Pärast etendust kuuldus üks
vaatajapoolne selgitus, et need olid
teiste teatrite esindajad, kes lõpuaplausi saatel lavale tulid. Seda küll,
aga ennekõike esindasid nad legen
daarseks saanud VII lendu, kes viie
teistkümne aasta eest samuti Pirandelloga lõpetasid ning kes tänase
seltskonna näisid omaks tunnista
vat. Oli see mäng või reaalsus?
TÕNIS RITSON

EV
ÜLEMNÕUKOGULE
EV VALITSUSELE
Palume teid aru saa
da...
...et eesti kultuuri inf
rastruktuur ja kutselised
kultuurikollektiivid vaja
vad kriisiolukorras säili
miseks erilisi kaitseabi
nõusid;
...et EV Kultuuriminis
teeriumi juhtkond ei te
gutse küllalt selle nimel;
...et eesti professionaal
set kultuuri ei saa jaotada
linna-, maakonna- ja riigikultuuriks, vaid tegemist
on eesti rahva vaimse
ühisvaraga;
...et eesti kultuur on ol
nud eesti rahvale peami
seks elujõu lätteks.
Me nõuame:
vajalike kaitseabinõude
kiiret väljatöötamist kul
tuuriasutuste ja maakon
dade osavõtul ning Kul
tuuriministeeriumi
viivitamatut tööleraken
dumist nende elluviimise
nimel.
321 allk irja

KILLUKE MOSKVAT
RAKVERES

Foto: AVO StlDLLBLRG

Täiesti loomulik, et idast tulnud
sundkultuuri mürgituse tõttu eesti
teatrites vene tänapäeva näidendeid
ei mängita. Meie hiljutine ühisminevik lubab endistelt vendadelt ja
praegustelt naabritelt oodata ometi
teoseid, millel on tähendust ka täna
päevasele eesti teatripublikule.
Üks selliseid on Venemaal väga
populaarse dramaturgi Dmitri Lipskerovi näidend "Jõgi asfaldil", mille
on lavastanud Rakvere Teatris Arvi
Mägi. Poissi ja tüdrukut — Richar
dit ja Kampoli — mängivad Erik
Ruusja Kiiri Tamm.
Süžee on iseenesest väga lihtne:
idealistist poiss on tantsupeol tutvu
nud eriti realistliku maailmavaatega
tüdrukuga. Siit saab alguse peaaegu
traagiliselt lõppev konflikt.
MART PUKK,
Rakvere T eatri kirjandusala
juhataja
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TELEKOMMENTAAR
elevisioon on sajandi vangival
vur. Küülikuid mao silma ette
mahub üha enam. Kuigi eesti
peredest iga teine on juba kahesilmne, ei piisa sellestki. Sest ämm nõuab
Eestit ja "Monopoli", naine "Imede
põldu" ja saksa triikrauda, lapsed
veriselt nutikat Vinniet. Issi lootused
õlutada "Screenspordi" või rahvus
lippude all lahtiriietuva 'Tutti-frut
ti" saatel õhenevad kriitilise piirini.
Monstrumite heitlus õiguse pärast
süüa meie aega, närve ja silmi äge
neb. Sõltub ju äriedu ka sellest, kui
varakult ostjat programmeerida õn
nestub. Sissesöõduks Vene turule
kinkis NBC "pelgalt" reklaaminäitamise eest 30 osa teleseriaalist "Santa
Barbara". Pooled neist on Ostankino
2 juba ära näidanud, kangelaste sebimised armsaks saanud. Ja vaatajail
veab: Ameerikast on võimalik o s t a
veel üle tuhande osa samast sarjast.
Loomulikult koos reklaamisäraga,
mis sundpausidena täidab umbes
11% koguajast. Eesti Televisioon tun
dub sel taustal süütu lambukesena.
0,5% pildiruumist bisnise kiituseks
ei tee veel vasalliks. Enam kui viis
tundi omasaateid aga paneb IdaEuroopa samuti kitsikuses kolleege
pigem hämmeldunult vurre näppi
ma. Ja ka tasemelt pole ETV toodang
ühtlaselt hall, nagu rahakoti kõhnuse
järgi arvata võiks. Moskva või LA
ajaviitel on vahendeid kahe nulli
võrra rohkem ja siin ei suuda ETV
oma seisu varjata. Seevastu kultuuri
saadete paremiku varal edeneks .
"sotsialistlik võistlus" minu arvates
isegi hiidjaamadega kenasti. Olgugi
et eelmine nädal kulus suuremalt
jaolt aastalõpu lohutute naljade taas
esitusele, leidus selleski esileküündivat just kultuurilooliste saadete näol.
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Nicole Garda ja Michel Piccoli
filmis "Ähvardav hädaoht".
‘Siin ei ole sovetski (s.o. nõuko
gude) võim, siin on Solovetski võim!*
Nõnda toonitati Valge mere Solovetsi saartel paiknevas vangilaagris,
kuhu 1920. aastail hakati saatma
poliitilisteks ja kriminaalkurjategija
teks tunnistatud inimesi. Kunagisele
kloostrisaarele rajatud kinnipidamis
kohaga (eksisteeris aastail 1923—
1939) seonduvat on üsna põhjalikult
kirjeldanud Solženitsõn oma “GULagi arhipelaagi* III osa 2. peatükis.
24. jaanuaril Ostankino TV-s 1 esi
tatav Marina Goidovskaja (sünd.
1941) mõjus dokumentaalfilm “Soiovetsi võim” (“Solovetskaja vlast*,
1988) on esimene õnnestunud katse
teha seda ka pildirea vahendusel.
Eelmises lehenumbris reklaamisime Michelangelo Antonioni hilisteost “Ühe naise identifitseerimi
ne”
(1982).
Meile
teadmata
põhjustel lükkus selle linastusaeg
Ostankino TV-s 1 nädala jagu edasi,
seega 25. jaanuarile.
Samal programmil päev hiljem linastatav USA klassikaline gangsterieepos “Bonnie ja Clyde” (“Bonnie
and Clyde*, 1967) tagas režissöör
Arthur Pennile (sünd. 1922) koha
maailma filmikunsti ajaloos. Tavapä
rasest pisut rohkem vägivallaga vürt
sitatud “röövlid ja võmmid-lugu.
1930. aastail röövimiste ja tapmiste
ga ilma teinud Clyde Barrow'st (Warren Beatty) ja Bonnie Parkerist
(Faye Dunaway) kujunes suureks
menuteoseks ning leidis hiljem mitu
järgijat. Operaator Burnett Guffey
suurepärane kaameratöö tõi talle
“Oscari*.
Produktiivse itaalia režissööri Ettore Scola (sünd. 1931) filmitoo
Priit Pärn “Hotell E” esilinastuse päeval Kinomajas. Kas tagasi botaanika juurde?
dang on olnud oma tasemelt niivõrd
ebaühtlane, et teda võib vaid reser
vatsioonidega pidada suureks meist
riks (ehkki iseäranis lõunaeuroopla-.
sed kipuvad nii arvama). STV 3
demonstreerib 25. jaanuaril Seda
1976.a. valminud värvikat tragiko
möödiat “inetud, räpased ja kur
20.
jaanuaril nägid nii tegijadsuline vabadus teha filmi nii, nagu maailma: värvitu, armetuvõitu,
jad” (“Brutti, sporchie, cattivi"), mis
kui
ka
vaatajad
Kinomajas esimest ta tahtis, oli mõlemal korral. "Ho omavahel kisklev ja värviline, kau
tõi talle samal aastal Cannes'is ko
guni parima režissööri auhinna. korda Priit Pärna uut pooletunnist telli E" puhul olid aga ka toot- nis, ükskõikne maailm. Mees esime
Taaskord on peaosatäitjaks nimekas joonisfilmi "Hotell E". Filmil on misolud ideaalsed ("Kodak"-film, il sest püüab n.-ö. ukse ja akna kaudu
Nino Manfredi, kes kehastab hiigla kolm tootjat: "Tallinnfilm", "Diso- mutamine Soomes). Vaevalt saab tungida teise — kogu haleduse ja
suure kehvikupere patriarhi Giacintot, ihnet ja laiska julmurit. Tolle päe lin Ltd" ja soomlaste "Multime Läänes ükski lavastaja lubada enda alandusega, mis sellega kaasas käib.
vad kuluvad nimelt arvukate dia". "Disolin Ltd" Olav Osolini le 30—40-inimeselist töögruppi On's hotell "E" Euroopa, küsitakse
pereliikmete eest oma kasinaid isikus tegeleb filmileviga, ning kuni pooletunniseks animafilmiks, arvas reklaamlehel. Muidugi tekib vaata
säästusid peites või siis muudes pa
Pärn. Kuigi töö oli väga vaevarikas jal esimene assotsiatsioon Idaga (või
hategudes. Filmis kujutatud suurpe suve keskpaigani ootab "Hotelli E"
re koosneb eranditult (nagu pealkir pikk jada festivale välismaal. On ka ja pingeline, väitis lavastaja, et te Eestiga), mis tungib Euroopasse,
jastki näha) inetutest, räpastest ja mitu ostidepet välisriikidega.
male on tööprotsess ise niisama täh kuid filmi mudel laseb end ka laie
kurjadest inimestest, kes on peale
Pärna eelmist ekraanilugu tis kui tulemus — vähemalt tegija malt või abstraktsemalt võtta: mees
kauba veel ka ahned ja kättemaksu"Eine murul" ja "Hotelli E" lahu tega, nagu Miljard Kilk, Janno värvitust argimaailmast tungleb
himulised. Lakkamatus olelusvõitlu
ses on igaüks ainuüksi iseenda eest tab kolmeaastane vaheaeg. Viimane PÕldma, Olav Ehala, jaak Elling, värvilise unelmmaailma poole. Või
väljas. E. Scola linateosesse võiks oli töömahukam kui esimene, kinni Ene Mänd, Viivi Piho, Valter Uus- ka hoopis konkreetselt: vahest ehk
hea tahtmise juures suhtuda kui liht tas Pärn ning väitis, et nagu pärast bergijt.
ainult Pärn suudab nii globaalselt
sa itaallase eluvisaduse ülistusse:
üldistava süsteemi siduda "väikese
Lugu
ise
on
kurb,
kuigi,
teadagi,
"Einet
murul",
on
tal
ka
praegu
olles oma põhiolemuselt paranda
M. B.
matud veidrikud, vegeteerivad need tunne, et tegi oma viimase filmi. Si- ka naljakas. Selles on kõrvuti kaks inimese" ainsama eluga.
õnnetukesed kõigele vaatamata
med, liikumine, hääled, muusika,
edasi.
tants, klounaad.
Peaasjalikult kriminaalžanri viljel
VAT-TEATER esitleb:
nud prantsuse režissööri Michel De>
Eestisse toob 'TOTEM" etendu
ville’i (sünd. 1931) nimi ei tohiks hu
se "PIC & NIC &!!!". Tükk on mõel
lasteteater
Soomest.
vilistele samuti päris tundmatu olla
dud 4—12-aastastele, kuid sobib
(olgugi et meie filmilevisse pole
suurepäraselt vaadata ka kogu pe
tema lavastusi seni eksinud). 27.
Soome kutseline rändteater 'TO rele.
Jaanuaril STV-s 1 kavas ojev terav
TEM" Espoost on asutatud 1987. a.
Seda mängitakse 25. jaan. kell
meelne põnevuslugu “Ähvardav
Etendustega on rännatud läbi kogu 12 Eesti Draamateatri väikeses saa
hädaoht” (“Péril en la demeure*,
Soome, esinedes kultuurimajades,
lis.
1985) on Deville’i 21. režissööritöö,
raamatukogudes, koolides, peale
kus teeb kaasa mitu nimekat prant
NB! TOTEM Teatteri
selle antud etendusi Rootsis, Taanis,
suse näitlejat: Michel Piccoli, Chris
võõrustaja VAT-TEATER
tophe Malavoy, Nicole Garcia, Ri
Gröönimaal, Fääri saartel, Islandis,
tänab Eesti Lastekaitse
chard Bohringer. Iroonilisevõitu,
Jugoslaavias, nüüd on jõutud ka
Keskliitu,
erootiliste sugemetega kriminaalfilmi
Eestisse.
sest nende toetusel näevad
heast tasemest annab tunnistust
'TOTEM"-teatri lavastustes ei
lapsed etendust TASUTA!
juba kas või seik, et linateos tunnis
ole sõnu. Nende vahenditeks on il
tati parima režii “Césari* vääriliseks.

PRIIT PÄRNA UUS FILM

TOTEM TEATTERI—

Margus Kasterpalu tunnine kom
positsioon K. A. Hindreyst köitis
möödunud neljapäeva õhtul ilmselt
paljusid. Ülesehituselt mitmekesine
ja vabalt lehviva vaimuga "Minu
elukroonika" (rež. Indrek Kangur,
toim. Ede Kõrgvee) elustas hetki
ühest erandlikust isiksusest tavatu
loomulikkusega: näitlejad Ao Peep ja
Andres Lepik lavastuslikes katkeis,
kunagise Tartu demokraatlist espriid
kiirgav Maja Olesk sädelevas interv
juus ning otsekui juhuslikult kaad
risse jäänud saatetegijad ise koos
Peeter Oleskiga misanstseene sätti
vas arutlushoos moodustasid ele
gantselt pretensioonitu terviku.
Autorilegi ehk üllatusena langes
meeleolust välja vaid resümeeriv
kohvikujutt. Aga eks hinnangu and
mine olegi kurikaval kohustus...
Nädala lõpuõhtut kaunistas J.
Nõgisto uus hit 'Tali & Orff". N i
melt täienes mammutsari "Eesti
nüüdiskunst" peatükiga Andres Ta
list. Kahe hooaja karastusega tandem
Jaanus Nõgisto — Mariina Mälk oli
seegi kord sünteesinud autorist,
tema taiestest, lavastatud hetkedest,
kriitiku kommentaarist ning muusi
kast nägemuse, mis visuaalselt rikas
ja assotsiatsioonirohke. Ja ehk uh
kem kui iial enne. Kuigi algusaegade
paremikule pealdistega Arrak, La
pin, Meel, Issupov on nüüd lisandu
nud veelgi komponeeritümad saa
ted,
õieti
telefilmid,
kus
valguseandjaiks Lembit Sarapuu,
Eve Kask, Toomas Vint, Jüri Palm...
Eestit näeb II kanalilt.

PEETER TOOMA
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“FORMA
ANTHROPOLOGICA”

lustuseks peaksin selgita
ma oma suhet kõne alla
tuleva näitusega. Teooriast
teame, et kriitikud võivad esine
da väga mitmesugustes rollides:
on kriitikuid, kes hindavad ja ar
vustavad, on interpreteerijaid,
on neid, kes esinevad n.-ö. äm
maemanda rollis, s. t. aitavad
vahendada kunstniku mõtet
vaatajale. Omaette kriitikažanr
on apologeetiline kriitika, kus
kriitik asub kunstniku või mõne
kunstis tekkinud uue idee eest
võitlejaks. Lõpuks võib kriitikažanride hulka arvata ka nek
roloogid
ja
juubelikõned.
Teadagi pole meil kunstist kirju
tajaid kuigi palju ning suurema
või väiksema eduga oleme jõu
dumööda kõik tegelnud nii ühe
kui teise žanriga. Täiesti uus roll
on aga meile kriitik kui näitusekuraator. Ilmselt tuleb meie krii
tikutel ja kunstiteadlastel (või
oleks aeg vabaneda sellest eba
määrasest mõistest "kunstitead
lane"?) hakata tulevikus selles
rollis tihti esinema. Tuleb leppi
da asjaoluga, et kunstinõukogu
de ja žüriidega ei ole enam või
malik kõiki asju lahendada.
"Kollektiivse organiga" töötades
oleme tegelikult nivelleerinud
nii kunstnikke, kunstiliike kui
ka oma arusaamist kunstist.
"Kollektiivne organ" tagas min
gil määral näilise demokraatlik
kuse, kuid kindlasti suudab ob
jektiivse pildi meie kunstist
anda olukord, kus objektiivsus
kujuneb subjektiivsuste sum
mana. Teiste sõnadega selgita
des on see niisugune kunstiseis,
mis hõlmab eri galeriisid, näitusekontseptsioone, kuraatoreid
jne. Tõenäoliselt kujuneb siis ka rid pole veel selguma hakanud.
kriitikute vahel selgem osajao- Rauma biennaalide ja "Ars baltitus, kuid käesoleval juhul pean ca" kogemused näitavad, et Lää
ikkagi veel jaotama end vähe nemere ümber asuvate maade
malt kahe rolli vahel: näituse kultuure on suhteliselt kerge
Eesti-poolse kuraatorina peaksin puhttopograafilise
põhimõtte
olema kogu näituse suhtes üdini järgi kokku panna. Selles uues
apologeetiline, kuid samas ta katlas jääme lätlaste ja leedulas
haksin säilitada toimunu suhtes tega niikuinii ühte. Baltimaade
ka mingit distantsi. Nii et minu poliitikasündmuste mõju on
positsioon jääb 'Torma anthro- praeguse näituse taustana piisa
pologicast" kirjutades kuidagi valt värske, et võimendada aset
vahepealseks.
leidnud kunstifakti. Ei tea, kas
tulevik annabki meile nii sood
sat võimalust kolme riigi ühis
näituseks. Geograafilised ja po
P o l e vist mõtet korrata, et liitilised olud on meid ajaloos
aeg sellise näituse tegemi koos hoidnud, kuigi teame väga
seks on erakordselt raske hästi, et meie kultuurid, hoiakud
ja kuraatorite roll kattuski tegeli ja kunstist arusaamised on kau
kult rohkem administraatori- nis erinevad, kohati isegi vas
jooksupoisi rolliga. Võhmal olid tandlikud. Kindlasti peegeldab
kõik, kes asjaga vähegi kokku ka 'Torma anthropologica" kõi
puutusid. Samas on aeg jällegi ki neid vanu eestlaste, lätlaste ja
äärmiselt põnev ja Mati Undil leedulaste vaidlusi. Nii või teisiti
on kindlasti õigus, kui ta arvab, on näitusel tuntav poliitiline
et stabiilsemates oludes hakka taust, mis võib paiguti varjutada
me praeguset aega hindama aja isegi kunsti ennast.
loolisena. Kolm Balti riiki on
saavutanud oma riikliku iseseis
vuse ja esimest korda manifesteerime ühist näitust rahvusva
N ä i t u s e programm püüab
helisena. Stagnaajal püüdsime
seevastu olla kunstikeskoma triennaalidega keeta suure
ne, võib isegi öelda, et ini
katla servas paksemat suppi ja mesekeskne. 'Torma anthropo
see õnnestuski päris hästi. Mida logica" kui näituse deviisi autor
gi peaks sellest kogemusest alles on Läti-poolne kuraator Helena
hoidma, kuigi keegi ei tea veel Demakova. Filosoofilises plaanis
päris täpselt, missugusel kujul.
mõtestub 'Torma anthropologi
"Forma anthropologica" on ja ca" katsena rõhutada kunsti kui
jääb aga esiklapseks, s. t. esime ühte inimteadvuse väljendust
seks Balti riikide ühisnäituseks
materiaalsel kujul. Kunst inime
kontseptuaalsel alusel. Euroopa
se loominguna on ju tegelikult
tulevaste kultuuriareaalide pii
inimese" näoga ning kõigist ini
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mail. Lisame siia terves maail
mas hästimineva 1960. aastate
avangardi nostalgia (mullune
tippsündmus — pop-arti retrospektiiv Londoni Royal Academy's), siis võib mõista, miks
Eesti väljapanekut kannavad La
pin, Meel, Kask. Jääb vaid kahet
seda, et erisugustel põhjustel jäid
kõrvale Ando Keskküla, Vilen
Künnapu ja Jüri Okas. Teine asi
on lätlastega. 1960. aastate koge
must hakkasid nad läbi elama al
les 1980. aastate alguses (esime
sed aktsioonid Riias) ja polegi
mõeldav, et nende väljapanekus
oleks mingi nostalgiline varjund.
See-eest on nad jällegi kõige
värskemad ja ilmselt ka kõige lä
bilöögivõimelisemad. Olegs Tillbergsil on ehk balti kunstnikest
suurimad šansid läbi lüüa ka
kuskil kaugemal. Isikliku süm
paatia alusel hindaksin lätlastest
teisena Ojars Petersonsi installat
siooni "Oranž mänd" ("mänd"
on ju saksa keeles Kieferl). Leedu
laste noor põlvkond peab veel
ilmselt kasvama, kuigi näiteks
Darius Giríys (sünd. 1964) de
monstreerib meile väga peent se
mantilist mängu (maal, installat
sioon ja vaade läbi toru korraga).
Põnevalt installeerib Gediminas
Urbonas, kes osales ka "Ars balticas".
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mese loodud asjadest on- kunsti dusega omaenda koduaias veel
mis tahes vormid ka kõige antro perestroika ajal). Olulisem taust
poloogilisemad. Kolm kuraatorit on see, et 1980. aastate Hunger
olid ühel meelel selles, et praegu nach Bilderrii asemele on tulnud
tuleb rõhuda ainult kunstile ja Hunger nach Denken. Viimases
ainult tema enda pärast. Liialt suhtes on näituse kuraatorid
palju on viimasel ajal kunsti se tahtnud käia ühte sammu ajaga,
gatud küll poliitikat, küll äri, mis on üks nii meile kui kogu
küll pateetilist rahvuslikkust ja maailmale. Mis on aga huvitav:
iroonilist nõukogudevastalisust. praegust näitust kannavad kol
Nii et kui ma ennist rääkisin näi mes riigis ka kolm eri põlvkon
tuse poliitilisest taustast, siis da. Kõige nooremad kunstnikud
puudutab see tõepoolest ainult on Leedust, paar neist alles üli
tausta, "Forma anthropologica" õpilased. Lätlastel on põhiraskus
ise püüab sellest olla vaba. Kunst napilt üle kolmekümne aastaste
on inimese vabadus, kuid mitte põlvkonnal. Meie puhul oli aga
vabadus "millestki", vaid "mille jällegi ainus võimalus toetuda
gi" nimel. Iga päev näeme enda "rasketele kahuritele" — avanOlukorrale
ümber, kuidas kunst kommert- gardiklassikutele.
sialiseerub, me kaotame isegi võib leida mitu seletust. Läti ja
neid väärtusi, mida oleme loo leedu kunst ei elanud 1960. aas
nud suletud ühiskonna aastatel. tatel välja lääneliku avangardi
Tegelikult aga peaksime nüüd kogemust. Mõistagi olid meie
tegelema sellega, et säilitada ole ANK ja SOUP tol ajal midagi
masolev ja samas luua uut, poolpõrandaaluse kunsti sar
euroopalikku kunsti. Kõige kur nast, mis üldises kunstipildis
vem, kui me ei suuda ei ühte ega vaevalt välja paistsid. Kuid me
teist. 'Torma" on mõneti meele oleme ikkagi kõik need aastad
heitlik katse säästa kunsti vaba püüdnud elus hoida mälestust
"heroilisest etapist" eesti kuns
dust tema enda nimel.
tis. Nii mõnelegi traditsionalistile võib tunduda, et meie kriiti
kud on mainitud seltskonda
indlasti on näitusel osale liialt kilbil hoidnud, kuid ta
vate kunstnike valik sub sub mõelda ka sellele, milliseid
jektiivne, kuid igal juhul pingutusi nõudis noil aastail
peegeldab see kunstisituatsiooni
kontakt muu maailma kunstikolmes Balti riigis. Pole raske mõttega. 1960. aastate avangarmärgata, et eelistatud on kont dimeestele on tulnud nüüd
septuaalne kunst. Peamine põh erakordselt soodne aeg. Kont
jus pole mitte selles, et stagnaajal septuaalse kunsti buumist oli
olid installatsioonid ja performan- juba juttu, samuti omaaegsest
ce'id põlu all (meenutagem, mis mängust keelatu-Iubatu piiri
juhtus Siim-Tanel Annuse eten-
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õpetuseks tahaksin veel
kord tulla koduste asjade
juurde. Hakkab tekkima
tunne, et oma naba vahtimise ja
intriigide juures oleme maha ma
gamas midagi väga olulist. Lau
sa lust on vaadata, kuidas läti
"edumeelne taie" murrab läbi se
nise kultuuriisolatsiooni ahela
test. Ka seal on tõmblusi ja
komplekse Euroopa ees, kuid
mingi teeotsa on nad juba leid
nud. Meil mõjus lausa manifestaalselt kahe näituse avamine ri
burada.
Sakala
keskuses
deklareeris noor põlvkond oma
kunsti, Kunstihoones "vanake
sed" oma nostalgilisi ihalusi. Ma
oskaksin veel kuidagi mõista
noorte praeguse liidri Kreg A Kristringu kuulutust, et origi
naalne on tegelda figuraalse ja
mütoloogilise maalitraditsiooniga (maailmas oli see uudne itaa
lia transavangardi ja saksa "uute
metsikute" tulekuga, kuid —
1980. aastate algul!). Mis teeb aga
murelikuks, on Kristringu üles
kutsed investeeringuteks, kunsti
ga äritsemiseks jne. Ma mõistan
väga hästi kunstnikke, et tulevik
on tume ja on vaja elada, kuid et
seda kuulutab noor põlvkond,
on ütlemata kurb. Kõik teevad
praegu panuseid, kõik kipuvad
Euroopasse, kuid mul on tunne,
et Lapini objekti (mille nimi ongi
muide "Euroopasse"!) ehtiv, üli
malt esteetiline fallos viib meid
sinna rutem kui noore põlvkon
na lahja figuraalne ekspressio
nism. Ja kui tulla lõpetuseks ta
gasi
kriitiku
rollimängude
juurde, siis on küll tunne, et peab
vist hakkama "vanakeste-klassikute" apologeediks. See on siiski
"radikaalne nostalgia", mitte aga
"konservatiivne eklektika".
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KONSERVATIIVSUS
KUI RADIKAALSUS

S

akala keskuses avatud üheks tagamõtteks. Oma taga
noorte grupinäituse komp mõtet tuleb aga trotsliku sisemi
lekteerimine ja kujundami se programmina ilmale kuuluta
ne anti Kreg A-Kristringi hoolde,
da, et tõusta maalitehnilise
kes sai esitada oma valiku ja ma professionaalsusega võrdväärse
nifestatsiooni. Näitus väljendab na kontseptualismi kõikvõimsa
teatud vastureaktsiooni kunstni Idee kõrvale.
Näituse seinateksti võtmesõ
ke ja kriitikute soositud esteeti
kale, mille väljundiks on figuuri na "järjepidevus" viitab tradit
deta abstraktne või esemeliseks sioonidele, koguni konservatiiv
muudetud
kontseptualistlik susele. Nähtavasti tekitab see
kunst, näiteks ka installatsioo noorte kunsti puhul imestust,
nid, neis kasutatud räpased ma sest noort kujutatakse tavaliselt
terjalid ja seda teed lõpuni läi ette kange radikaalina. Siinmail
nud "Rühma T" viimane on revolutsioone esiletõstev
skandaalne näitus Kunstihoones. ühiskonnakäsitlus ja avangard
Seda enam tekitab huvi praegu kunsti ajalugu andnud konserva
ne noorte kunstnike tugev enese tiivsusele eriti halvustava kõrteadvustus. Ollakse absoluutselt valmeki. Ometi tuleb käesoleval
veendunud, et traditsioonilised momendil korrigeerida sõnade
kunstitehnikad (õlivärv, pintsel, tähendusi. Tsiteerin meeleldi Bo
lõuend; paber ja pastell jne.) evi ris Bernsteini mõtet: "Konserva
vad suurt potentsiaali ka täna tiivsus ongi kaasaja suurim radi
(muidugi
mitte
päeval ja nendega võib figuraal- kaalsus"
seteski
kompositsioonides i g a s u g u n e konservatiiv
sus). Valitseb kvalitatiivselt teist
imesid korda saata.
sugune situatsioon, kui oli 1960.
Kui meenutada siinkohal ees aastatel, ning et praeguse kunsti avangardismi ajalugu, pole tiolevikuga harjumine paistab
eelöeldu kaugeltki endastmõiste olevat kohati niisama raske kui
tav triviaalsus. Eesti avangardis tookord (pean silmas puhtkuns
tid on olnud ju disaineri- ja arhi tilisi kvaliteete), näitab see praetektidiplom iga
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saakski inimelus sageli määra
vam olla?). Siitkaudu jõuame
omakorda sügavamate ideeliste
allikateni, mis praegu mingil
põhjusel olulised, — elufilosoo
fia, vitalism, sellest tulenevalt
sümbolism ja juugend. Seesama
paine mis "Rühmal T". Ja seesa
ma teema, mida esitab üheaegne
Balti hiigelnäitus 'Torma anthropologica" Kunstihoones ja ga
leriides.
y Lestberg on oma kahe
uue tööga nagu ikka monu
mentaalne. Ja kes ootaks
nüüd, millal moes rääkida femi
nismist, et üks' neiu ülistab
kunstis suurde plaani tõstetud
mehekeha ("Kõik kordub",
"Kõik tundub"). Lestbergi enda
programm tundub olevat väga
positiivne, ükskõik, kas ta joo
nistab söega kaksikfiguurilise
Narcissuse (?) või pastellidega
Vaba issõja monumendi sõja
meest meenutava figuuri hõõguvpunases koloriidis.
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aria-Kristiina Ulas ja Ur
mas Viik ulatuvad näitu
selt teistest üle oma era

M

vanameister Evald Okase kunsti
ga. Küll otseseid tsitaate kasuta
mata, eelistab noor kunstnik
anda oma mütoloogilistele tege
lasele ("Epona", "Adonis") okaslikke näojooni ja sarnaseid lopsa
kaid kehavorme, ka pintslikirjas
on eeskuju ilmne (pintsliga joo
nistamine maalil). Kunsti järjepi
devus toimib mõnikord seal, kus
seda kõige vähem oodatakse.
Mosolaineni suhtumine müüti
desse on otsene ja klassikaline
(muusa kujutamine Kreeka karüatiidina), eriti kui võrrelda
Ülase ja Viigi vabama käsituse
ga.

KENA NÄITUS
KURVAL AJAL

avati läinud nädalal Raemuuseumis: esinevad nahakunstni
kud Kaja Kütti, Ruuda Maarand, Tiiu Mäger, Marve
Riisalu, Jüri Rütmann ja Lem
mi Velmre, kes kõik on ametis
a/s. "Linda". Väljas on see, mis
tehtud toodangu kavandamisest
vabal ajal, niisiis külalisraama
tud, köited, karbid, unikaalsed
käekotid jne. nagu nahanäitusel
ikka. Ruuda Maarand ja Tiiu
Mäger on tarbekunstinäitustelt
ve Büttneri kaks maali — ammu ja hästi tuntud, n.-ö. põ
"Arearea" ja eriti "Kuld hikoosseisu nimed. Muidugi on
mägi" oma värvirõõmsa kummalgi oma käekiri, kuid
miski on neil ühine; materjali
tasakaalustatud kompositsiooni
hindamine, soliidsus, kvaliteet
ga — on seni tema paremaid
ne töö ning teadmine, et kunsti
töid. Kaudse mütoloogilisusega line tulemus sünnibki materjali
sobivad need näituse konteksti. ja funktsiooni arvestades, ab
Üks või teine värvilaik või kuju surdselt eesmärgituid või hiigeltis paistab vallandavat tema töö mastaapseid kõrvalehüppeid te
des terve assotsiatsiooniahela, gemata.
T.
Mägeril
on
mida kunstnik on läbi elanud, domineerivalt palju šriftiraamamida ei sobi avalikkuse ette liiga tuid (nii Villu Toots kui ka kõik
otsesõnaliselt tuua.
ülejäänud) ja tema tahe kauni
puhta kirja kaudu köidet kujun
Samalaadne assotsiatiivsus on dada lööb läbi teisteski raamatu
tõenäoliselt ka Kreg A-Kristringi tes. R. Maarandi ampluaa on
maalides, ent märksa rohkem üsna lai — konstruktiivsest
tingmärkidesse kodeeritult, nagu kompositsioonist maalitud piltmõjukas suur kompositsioon dekoori ja etnograafilise orna
'Tervitus
Fontainebleau'sse". mendini. Huvitav oli sel näitusel
Kummaline, kuidas väiksemas vaadata tema elegantseid käe
formaadis jääb tulemus lahje kotte, mis on heast materjalist,
maks ("Eeva müsteerium" ning leidliku vormi ja diskreetse vär
viga, mõned väga kauni punuvarasem maal "Laokoon"). Tähe
tisdekooriga. Lemmi Velmre on

O

gustegi teoste tugevaid šansse

kordselt peene maitsega, leides

lepanek kehtib ka Utasc, Lestber

kunstiajalugu teha.

tuge ka Oriendist. Nende mõtte

gi, Viigi mujal nähtud väiksema
te tööde kohta, justkui poleks
väikeformaadi omaette nõudlik
spetsiifika neile veel tulemuslik.
Kui astuda Kreg A-Kristringi
vaimse kõrgpingega eneseväljen
dustest sammu edasi müstika
poole, jõuame Inga Aru "Ohver
duse" salapärasesse teispoolsusesse, kus valitsevad küll pigem
vaimud keset rohelisi kumasid,
kus altaril lamab kaitsetu ja mee
leline naisfiguur, tema ümber tu
medad kujud. "Aqua" ja "Dia
na" kompositsioonid tunduvad
pisut ülekuhjatuna, koloriit eba
määrasena.

■'Lindas" u u stu ln u k , kuid esineb
väga m ahuka, mitmekesise ja

noorusliku väljapanekuga (palju
värvi, palju naha kombinatsioo
ne siidi, gobelääni või kalinguri
ga). Võib-olla pole kirjandusteo
se sisu ja vaimu alati püütudki
adekvaatseimal moel tõlgenda
da, kuid noore kunstniku enese-

aan Toomiku ekspressio
nism kuuluks nagu hoopis
teisele näitusele. Kahe oma
ajajärgu madalseisus loodud
maali ("Vaadata kuud", "Kuu
puhastus", 1989) naturalistlikult
kesksust võib ju mõista. Samas
võigas allegooria pole enam nii
on ta väga tundlik tabama näi
poeetiline kui näituse üldine
teks kunstiraamatu visuaalset
vaimsus.
omapära ("Modigliani" köide).

J

***
Näitusele "Mütoloogia ja alle
gooria noores kunstis" valitud
tööd tegelevad rõhutatult inime
se ja tema probleemidega, siit ka
suunitlus figuraalsete komposit
sioonide kasuks. Tegemist ei ole
maailmaajaloo valudes vaevleva
ühiskonna probleemidega ega
raegusel näitusel afišeeri- sotsiaalsel tasandil analüüsitava
vad kaheksa maalija- ja te inimsuhete probleemidega.
graafikuerialaga
autorit Mängu tulevad psühholoogia,
mütoloogia (nii isiklik kui uni
aga jõuliselt oma spetsiaalsust,
mida nad oma kunstnikutee ha versaalne). Kunstnike pilk pöör
kul (kunstiülikooli paljud lõpeta dub oma lähedaste ja sõprade
nud läinud aastal) valdavad vahetusse ümbrusse, kasutades
vaieldamatute professionaalide iseennast katseloomana kõigi
na. See ongi vist see professio tundevirvenduste läbielamisel.
naalse taseme kõrge latt, mida Tööd keskenduvad eelkõige
Kreg A-Kristring peab näituse mehe-naise suhetele (mis muu
Tamara Luugile põhjust nimeta
da neid koguni diletantideks
(kujutavates kunstides). Puhtmaalilised oskused tundusidki
olevat juba igaveseks taandunud
kui teisejärgulised — kõiki jär
jest rohkem erutava kontseptualismi võimsa Idee ees.

P

kandumine mütoloogiasse ei
anna piltide vaatamisel rahu,
leidmaks õigustust sealsetele fi
guuridele. Miks on figuurid just
sellised? Miks nad võtavad nii
suguseid poose? Mis annab nei
le vastupandamatu ilu ja jõu?
Küsimusi võiks jätk a, ilma et
oleks lootustki rahu lavaid vas
tuseid välja mõelai. Vastused
on figuurides endi * (meesnäkk,
sfinks jt.), nende j oks pole ole
mas keha ega hing?1 salakohti.
Elegantne värvitunneüis lisab
tööde mõjuvusele oma osa.
a

L i l i a n Mosolaineni seekord
ses väljapanekus hämmas
tab kõige enam tema tead
lik või alateadlik samastumine
$

ervikuna suudab näitus en
nast maksma panna ka ilma
manifestatsioonita. Ekspo
sitsiooni avamisel kuulutati, et
firmad, kes soovivad investeeri
da kunstisse, leiavad siit soodsa
võimaluse. Kui oleks võimalik
vaimselt investeerida kunsti, mil
lel näen tulevikku, teeksin kõhk
lematult panuse siinsetele autori
tele.

T

HEIE TREIER

Mis meeldis veel — see, et
a/s. "Linda" on andnud oma
kunstnikele võimaluse loovat
tööd teha ja aidanud neid kõige
tähtsamaga, s. t. materjaliga. Ja
lõpuks kavandavad needsamad
kunstnikud "Linda" tõeliselt ilu
sat toodangut — "kõige nõudli
kumale tarbijale", öeldi stagna
ajal. Praegu võib muidugi
nõudlik olla ainult see tarbija,
kel on kõva raha. Aktsiaseltsi
valuutapoe uhke nurgasildi
kommentaariks võiks ju öelda:
"Kui Kalev koju jõudis, oli Lin
dal juba shop rajatud."
MIRJAM PEIL
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eie auväärsel klaveripe
dagoogil ANNA KLASIL täitus eile 80 aastat,
aga tüüpilist juubelijuttu ei tule.
Püüdsin oma õpetajalt küsida
midagi uut, mida eelmistes juu
beliartiklites pole olnud. Meie
vestluski toimus uues ja kaunis
kodus: tuba koos armsaks saa
nud asjadega nagu ennegi, kuid
ei ole ka — ümbrus on teine.
Lapsest saadik vana, Lomonos
sovi tänava korteriga justkui
kokku kasvänud, olin ma algul
lausa löödud ainuüksi teadmi
sest, et ei saa enam kunagi üle
selle läve astuda.

M

Kallis õpetaja, teil oli kindlasti
palju raskem, pealegi nii soliidses
eas, taluda selliseid suuri muutusi
nagu vana eluaseme mahajätmine.

Muidugi. Minu elus on miski
katki läinud, mida olen oma kätega
loonud. Kogu senisele elule on pan
dud punkt. Olukorra tõttu pidin
poja juurde päriselt asuma. Eri on
mul küll kuldne poeg, hoolitsev ja
äärmiselt tähelepanelik.

Nüüd on keelel küsimus, mida
ma ei ole kunagi varem tihanud
esitada. Mis sundis teid n ii vara
Tallinna Konservatooriumist lah
kuma?

•

Mul ei jäänud muud üle, sest
professuuri ei kinnitatud. Ka dot
sendiks tagasi ei saanud koha puu
dumisel.
Olen kuulnud, et Moskva Kõr
gemale Atestatsioonikomisjonile
teaduskraadide saamiseks esitatu
test olite teie Tallinna Konserva
tooriumist ainuke, kellel ei olnud
vabariigi
kultuuriministeeriumi
"õnnistust".

See-eest olid andnud soovituse
Zak ja Šostakovitš. Kui olin Mosk
va komisjoni I voorus-hiilgavalt läbi
läinud, teatas juhuslikult seda
kuulnud Roman Matsov rõõmusta
va uudise kohe Eestisse, nii et mind
juba õnnitleti. Kuid II voorus võttis
asi järsu pöörde... Kunagi hiljem
öeldi mulle, et meie ministeeriumist
oli läkitatud kiri, milles paluti mul
le professoritiitlit mitte anda.
Loomulikult kutsutakse teid
professoriks nii Riias kui ka mu jaL

Jaa. Riia Konservatooriumis pee
ti minust väga lugu. Räägin ikka, et
töötasin seal n.-ö. ekspordi tarvis,
sest mitu õpilast läks ära välismaa
le.
Kuidas hindate läti interpretat
sioonikunsti?

Eesti pianistid on tugevamad,
kuid viiidikool on tugevam Lätis,
samuti meie põhjanaabritel.
Tänase eesti kõrgtasemelise pia
nistliku kultuuri loojad olete ju
teie prof. Lükiga. Siit lähtub kõik
edasine: hinnatumaid pedagooge,
kes on töötanud või töötavad, on
teie kunagised õpilased Mets, Lippus, Loo, Mallene, Reiljan, Raidal,
Freyberg ja Roots konservatooriu
mis, Pakri, Sisa ja Jantson Tallinna
Muusikakeskkoolis, Agur ja Goznaja
Tallinna
Muusikakoolis,
Karm ja Arro Tartu Muusikakoolis
jpt. See on kustumatu jälg n ii teie
enda elutöös kui ka eesti kultuuri
loos.
Kevadel möödub 25 aastat, kui
olete konservatooriumist eemal.
Selle aja sees olete mitmel pool
andnud konsultatsioone ja muiates
lubanud isegi lehes kuulutada, et
annate tasuta klaveritunde koos
tassi kohviga™ Kuid kõigile mure
dele vaatamata olete imekombel
osanud säilitada endise tõõvaimustuse ja terava mõistuse. Aga kui
das?
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Saabunud järjekordsele kontserdile,
anti meile ikka eelmisi muljeid luge
da. See oli nii liigutav!

“KÕIGE
OLULISEM
ON TUNDA,
ET MINUST
ON IKKA
KASU”

Teie duo on eesti interpretat
sioonikunstile küll au ja kuulsust
toonud endises NL-is, aga kas teile
on antud ka välisesinemisi?

. Ei.
Teie kodus on viibinud kindlas
ti paljud külalismuusikud.

Kõigepealt muidugi Gölubovskaja, kes oma loengutega on meie
konservatooriumile palju andnud,
siis Grinberg, Gilels — nad olid sa
gedased külalised.
Mängisite Šostakovitši Kontsertiinot kahele klaverile. Kas autori
ga seoses on sellest ka mälestusi?

Alles noodid saanud, küsisime
heliloojalt viimase osa metronoomi
kohta, mis tundus meile väga kiire.
Ta vastas: "Miks te peate nii kiiresti
mängima? Ärge usaldage kunagi
metronoomi! Pealegi, minu oma ei
ole korras." Hiljem mängisime talle
seda Leningradis ja ta oli lausa kee
letu: "Kas tõesti olen mina selle kir
jutanud!" (Ta oli oma Kontsertiinot
varem kuulanud ainult poja Maksi
mi ja kellegi ettekandes.)

VASTAB
ANNA KLAS

Mis on olnud teie ehi mõte?

Et saatuse tahtel mid isiklikku
elu peaaegu ei ole olnud, siis olen
end pühendanud pojale ja tööle.
Töös olin aktiivne ja tundsin ka ra
huldust, kuid aastatega tuli kibedustki alla neelata.

U

David Oistrahh olevat Erile ris
tiisa?

Mõtlen oma õpilastele, ja mulle
on parim kingitus, kui nad tulevad
oma õpilastega minu juurde konsul
tatsiooni: neid ma ootan! Minule on
kõige olulisem tunda, et minust on
ikka kasu. Tean, et resultaat tuleb
kohe tunnis, ja see pakubki rahul
dust. Küll öeldakse, et kõik asjad va
nanevad, ent pedagoogi töö läheb
aastatega paremaks, täiuslikumaks,
kui ainult tervis vastu peab. Minu
endised õpilased, kes pole oma õpi
lastega minu juures käinud — need
ei teagi, et ma pole kaugeltki enam
nendesamade kogemustega, mis olid

nende õppimise aegu.
Aga nüüd rändaksime teie lap
sepõlve ja õpingute maile. Kas ka
teie vanemad tegelesid muusikaga?

Ema mitte. Isa olevat kunagi
Viinis laulu õppinud. Tallinnas
töötas ta juudi kooli lauluõpetajana
ning juhatas sünagoogis koori. Isa
pani meid õega klaverit õppima.
Kuidas kulges õppimine Tallin
na Konservatooriumis?

Konservatooriumis
õppimine
tuli odavam kui erastuudios. Oli
noorem ja vanem kursus. Mina õp
pisin 12. eluaastast peale kuni 19.
aastani. Esinesin konservatooriumi
avalikel kontsertidel "Estonia"
kontserdisaalis, kus jäin silma di
rektorile Jaan Tammele. Minu lõpe
tamise aastal tekkis tal mõte, et
õpiksin selgeks Beethoveni Es-duur
kontserdi. "See on ilus muusika "
ütles ta. Talvel esinesin sellega "Es
tonias", kui juhatas Paulsen. Lõpe
tamisel olid kavas Rahmaninovi cmoll kontsert, Beethoveni Sonaat

Anna
Klasi
suur
pere
eelmisel
juubelil.

op. 109, Schumanni "Sümfoonili
sed etüüdid". Eksam toimus prae
guse Otsa-kooli saalis, kus viimasel
aastal õppisime.
See lõpukava on 19-aasta3ele
neiule küll väga nõudlik. Aga mida
te mängisite sisseastumisel Berliini
Kõrgemasse Muusikakooli?
e
juures tahtsite õppida?

Berliinis mängisin Liszti Va
riatsioone Bachi teemale "Weinen
und Klagen". Alguses oli soov saa
da Schnabeli juurde, aga talle pidi
juba ettemängimise eest maksma
100 marka, teadmata, kas ta võtab
orm klassi. Mina elasin vaeselt
ning ei saanud seda kulu endale lu
bada. Alles mõni aeg hiljem, pärast
eratundide võtmist julgesin ette
mängida Leonid Kreutzerile, kes
omal ajal oli Peterburis õppinud
madam Jessipova juures. Sain sisse.
Kreutzeri klassis oli alati rahvast.
Majanduslikult puudustkannatavate õpilaste jaoks muutis ta klassi
tunnid tihti ümber kodusteks, kus
juures pärast andis veel korralikult
süüa.
Keda kuulsatest muusikutest
õnnestus teil paari Berliini-aasta
jooksul kuulata?

Mäletan Schnabelit, Horowitzi,
Anny Fischerit, ka Stemi vist kuu
lasin seal. Kahjuks vaul tagantjärele
nägin Rahmaninovi kontserdi afišše.
Millega hakkasite tegelema, kui
olite naasnud Saksamaalt?

Minu vana õpetaja Heinrichs oli
siis juba haige ja palus mul assisteerida, kuid konservatoorium ei võt
nud mind tööle. Andsin eratunde.

Et raha soolokontserdi saaliüüri
maksmiseks puudus, läksin kontserdibürosse taotlema esinemist vähe
malt solistina sümfooniakontserdil.
Neid oli kolme liiki: kõige madahm
klass oli pühapäevahommikul, tei
ne pühapäevaõhtune ja I klass välisdirigendiga. Mulle öeldi isegi III
klassi kontsert ära, kuid kava võeti
siiski vastu. Mõne aja pärast tuli
ootamatu kutse mängida Chopinifmoll kontserti poola dirigendiga.
See oli tõeliselt minu esimene avalik
esinemine. Ka dirigent jäi minuga

Seda küll. Ta näitas Erile kätte
tee muusikasse. Kartsin, et poiss
kaotab viiulikääksutamisega igasu
guse huvi muusika vastu, kuid
Oistrahh soovitas tal hoopis koori
juhtimist õppida, öeldes: tulevikus
läheb see poiss niikuinii orkestri
ette!
Pärnus suvitades olime Oistrahhiga tihedas kontaktis. Ta oli pide
valt muusika sees: kas mängis ise,
kuulas raadiot (muuseas, tema pool
nägime esmakordselt transistorraa
diot) või plaate, mida oli rohkesti

ilmselt rahule, sest hiljem mängisi
me veel Tšaikovski b-molli.

välismaalt toonud.

Varsti algas sõda. Jaroslavl. Teie
ja Bruno Luki duo tähelend oli kii
re. Kuidas see alguse sai?

Eesti esindus Moskvas kutsus
meie muusikuid oma majja, et koh
tuda Moskva muusikaintelligentsiga. Kohal olid tookord E. Kapp, Ernesaks, Arro ja meie. Saime
tuttavaks Sostakovitši, Hatšaturjani, Oistrahhi, Neždanovaga. See oli
minu esimene Moskva-sõit. Seal
anti ka uued rõivad, sest peale evakueerimisriiete ei olnud meil mida
gi. Siis kutsuti juba Heliloojate Lii
tu, kus mängisime Kapi loomingut.
Kolme päeva pärast esinesime Balti
vabariikide heliloojate kontserdil
Tšaikovski saalis. 1943. aastal oli
meie esimene iseseisev duokontsert
Moskvas.
Olite ka Leningradi publiku
lemmikuks 30 hooaega.

Jah, Glinka-nim. saal oli alati
täis! Neil oli seinaleht, kus kuulajad
võisid kontserdimuljeid avaldada.

Seoses Hatšaturjaniga leidis
aset üks ajalooline sündmus.

Seekord kohtusime temaga Jere
vanis 1944. aastal. Brunol tuli ho
tellis ümber kolida, sest sinna pidi
saabuma keegi tähtis mees, kes va
jas telefoniga numbrit. Kui ma
hommikul väljusiii oma toast, et
Ararati mäge imetleda, kohtusin
uue naabriga, kelleks osutus Aram
Ujitš. Temasse suhtuti kui rahvus
kangelasesse. Lõunaks toodi talle
tutvumiseks menüü, mille järgi
võis numbrisse tellida. Lõunatasime
koos, kuid alati pidime sööma eran
ditult armeenia rahvustoite. Hatšaturjani seekordse Moskva—Jereva
ni sõidu eesmärgiks oli Armeenia
NSV riigihümni loomine. See oli
kolmehäälne, ja ta palus meie vo
kaalset abi, et proovida, kas kõlbab.
Nii me siis kolmekesi laulsime.
Kui põnev — eesti klaveriduo
Armeenia hümni esiettekandja!
Praegu kuulsin enda jaoks uudist,
et te otsustavatel momentidel ka
laulate. Kas on ehk veel midagi sel
le kõrvale panna?

Ühel konservatooriumi uusaas
tapeol kusagil Tallinna vanalinnas
laulsin vist Tšaikovski romanssi,
kuna Jenny Siimon mängis hoolega
ettevalmistatud klaveripartiid. Sa
mas esines Tiit Kuusik tšelloga. See
oli vast teater!
No siis ei ole ajalehe "Sovetskaja Kultura" toimetus päris mööda
lasknud, kui ta vastas viie aasta
eest minu järelepärimisele, miks ei
avaldatud Anna Klasi juubeliartiklit, et edaspidi jälgitakse tähelepa
nuga andeka lauljanna karjääri
(pealkirjas seisis "väljapaistev pia
nist ja pedagoog")!
On jäänud vaid üks küsimus:
millised mõtted on teil tekkinud
meie praegust elu vaadates?

Ei võinud arvatagi, et lühikese
ajaga muutub nii palju...
ADA KUUSEOKS
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KONTSERT
NAGU ELU KÕRGHETK

C

herubini-kvarteti esimesed 28 1938. aastast. Hoolimata sellest,
helid "Estonia" kontserdisaa et Beethoveni oopused olid enamiku
lis 15. jaanuaril tekitasid ül le saalisviibijaist vanad head tutta
latuse. Kas saavad aastasadade vad,
eest tundus vajalikuma ja lähedase
meisterdatud kuulsad keelpillid tõe mana Weberni harvakuuldud teos.
poolest nii kauni kõlaga olla? "Eesti Kas on meie vajadus selge ja lühida
Kontsert" oli küll reklaaminud Sak väljendusviisi järele nõnda suur?
samaa kõrgklassi muusikute käes Või on ühendavaks jooneks sõjaeelse
olevaid Amati ja Bergonzi viiuleid Euroopa äng, mis dodekafoonilises
ning Mariani alti, kuid paljuke mdl kompositsioonis ilmsiks tuleb. Beet
siin neid vahetuid kõlakogemusi hovenist mõjusid päevakohasena ük
ikka on. Plaatide, samuti kui repro sikud kummalised modulatsioonid,
duktsioonide kaudu saab peamiselt mis hetkeks elu teispoolsuselt katte
mõtlemisainet. Ja nüüd äkki iga eest tõmbasid ja hinge kinni pidama
fraas kui hdlitus kuulmismeelele! sundisid. Kas on Eestimaale vaja
Muidugi ei määranud helinaudin- nõnda palju meditatsioonikursusi,
gut tämbrid üksi. Äärmiselt peen kui kontserdisaalis kõlavad meie lin
intoneerimine põhines tempereeri- na kultuurile palju lähedasemad
mata häälestusel, mis ülemhelide Andante cantabile'd?
Kvartetiõhtu tervikuna lisas elu
rida ja mitte aritmeetikat tähtsaks
peab. Kolmas jahmatus paari esime jõudu. Juba džentelmenide lavaletuse kontserdihetke jooksul seostus lek lõi sõbraliku meeleolu: niivõrd
harmooniaga, mida juba varasemad aval oli naeratus ja vaba poosist ke
kriitikud on täiuslikuks ansamblikõ- hahoid. Ja kui siis algasid muusikali
sed dialoogid, vastuolud ja kooskõ
laks nimetanud.
Esitati kaks Beethoveni kvartetti lad, tundus see väga lähedasena
op. 18 1800. ja Weberni kvartett op. paremale kõigist kunstidest — eru-
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deeritud ja südamlike inimeste oma
vahelisele suhtlemisele. Tahtmatult
meenus üks detail hiljutiselt tähtpäe
valt: kohvilaua ümber kõlasid Lilian
Semperi särav alt ja Olga Terri
vaoshoitud teine viiul Ester Mägi
nõtke juhtpoogna all, kusjuures an
sambli põhitooni hoidis Helju Taugi
tšello. Paraku on selline seltskond
haruldus. Lihtsam on elu kõrghetke
dele liikuda professionaalsete pilli
mängijate abü, kuigi ka sellele ei saa
Eestimaa inimesed palju loota. Vaja
me hädasti oma pidevalt tegutsevat
keelpillikvartetti, mille olemasolust
tuntakse tsiviliseeritud ühiskonda.
Mängijad on ju valmis, puuduvad
vaid riigipoolne mõistmine ja tugi!
Cherubini-kvartett võeti soojalt
vastu. Parajalt pool saalitäit publi
kut kuulas tänuga ära ka lisapala,
ühe osa Beethoveni samast oopusest,
ja läks koju — palju meelekindla
malt vastu võtma uudiseid argipäe
va külmast ja näljast.
VAIKE SARV

esti Vabariigi ühest tuntumast viiulipedagoogist Alfred Papmehlist
tegid selle aasta esimeses "Sirbis" möödaminnes juttu Emil Laansoo
ja Jossif Sagal. Nüüd on taas põhjust meenutada muusikut, kes, sün
dinud 1890. a. Peterburis, lõpetanud Münchenis Muusikaakadeemia ja end
seejärel sünnilinnas L. Aueri juures täiendanud, oli aastatel 1919— 1940
Tallinna Konservatooriumi miulipedagoog (nimekamad õpilased ERSO
kauane kontsertmeister Rudolf Palm, orkestrandid E. Laansoo, A. Jakobi
jt.). Nimelt saabus teisipäeval Lübeckist, kus Alfred Papmehl elu viimase
kolmandiku elas ja kus ta 1975. aastal mulda sängitati, tema füüsikadoktorist poeg Nikolai Papmehl, et teha meie konservatooriumile hinnaline kingi
tus. Üleeile keskpäeval andiski ta Kivimäel Endel Lippusele pidulikult oma
isa viiuli, XVII saj. viiuli?neistri Mathias Albani töö aastast 1684.

EESTI
KOORIÜHING
teatab, et
15. veebruaril kl. 15

toimub Tallinnas Tõnismägi 10

lauljate konkurss
MAAILMA NOORTEKOORI,
KES TEGUTSEB TÄNAVU
11. juulist 8. augustini Hispaanias
TÕNU KALJUSTE juhatusel.

Oodatud on 17—24-aastased lauljad.

“EESTI
KONTSERT'

“HORTUS

SUUREPÄRANE KINGITUS
Rahvusraamatukogu kunstide osakond sai 2. jaanuaril kingituse
maestro Neeme Järvilt. 41 CD-I on salvestused Göteborgi Sümfoo
niaorkestriga Neeme Järvi juhatusel, valdavalt Tubina ja Sibeliuse loo
ming.

16. jaanuaril juha

tas "Estonia" kontserdisaalis Ees
ti Riiklikku Sümfooniaorkestrit
Tõnu Kaljuste. Kontserdi esime
ses pooles kõlas Hector Berliozi
programmilise pealkirjaga süm
foonia "Harold Itaalias", kus so
listiks oli sakslanna Petra Vahle
Hollandist, kelle kaunikõlaline,
itaalia päritoluga altviiul otsekui
määras teose iseloomu.
Sümfoonia kolm esimest osa
mõjusid suhteliselt kammerli
kult, neljas osa "Orgia bandiitide
koopas" ja "Mälestused möödu
nud stseenidest" andsid vajaliku
kõlalise kontrasti ja tagasid teose
sisulise terviku.
Solisti ja dirigendi teineteise
mõistmine ja koostöö olid era
kordselt head. Prantsuse muusi
ka puhul tuleb arvestada teatud
nõudeid, nagu fraasi nõtkust, kõ-

EESTI

^ RAADIO
MUSICUS"

BAROKKMUUSIKAPÄEVAD
VÄRAVATORNIS
6 .-9 . veebruar 1992
6. veebruaril kL 18
itaalia barokk-vokaalmuusika — Vivaldi, Scarlatti, Händel, Qagliati. Kaastegev SUSANNE RYDEN (Rootsi);
~

y

7. veebruaril kl. 16
inglise muusika XVI—XVII saj. Kaastegevad ALMUT MEYER
(Saksa) — teorb, lauto ja PEKKA TOIVONEN (Soome) — harf;

kl. 19

KONTSERDI
SAALIS
lalist selgust, mis ka täideti.
Olgu öeldud, et Petra Vahle ei
ole Eestis esimest korda. 1989.a.
septembris esines ta siin Göte
borgi sümfooniaorkestri koossei
sus, järgmisel kevadel toimunud
Tubina-päevadel mängis aga
tema Vioolasonaati.
Hästi esitati samuti Johannes
Brahmsi Kolmas sümfoonia Fduur, eriti õnnestusid teine ja
kolmas osa. Äärmistes osades
oleks keelpillide kõla võinud olla
pisut avaram, iseäranis seal, kus
Brahms on kirjutanud passionato,

forte fortissimo või espressivo,
kuid ka niimoodi oli ettekanne
heal tasemel. Tõnu Kaljuste jäl
gib autori teksti väga täpselt,
näiteks ei mängi ta kunagi ühe
forte asemel kolme forte't, nagu
sellesama sümfoonia algusega
on juhtunud.
Tundub, et orkestril oleks ka
sulik just T. Kaljustega tööd
teha, sest ta teab, mida tahab, ja
oskab oma taotlusi ka niimoodi
arusaadavaks teha, et kõrged
muusikalised eesmärgid säili
vad. Arvan, et kui Tõnu Kaljus
tel oleks Eesti Riikliku Sümfoo
niaorkestriga pikem regulaarne
tööplaan, siis tõuseks sellest
kasu ERSO-le, meile kõigile, ka
talle endale.
MATTI REIMANN

saksa varabarokk — Krieger, Tünder, Weckmann. Esineb Soome
barokkansambel "Kuuenda Korruse Muusikud";

8. veebruaril kl. 16
prantsuse barokk XVIII saj. — Boismortier, Monteclair, Clerambaut. Kaastegev SUSANNE RYDEN (Rootsi);

kl. 19 /Raekojas/
"Heinrich Schütz ja tema aeg". Kaastegevad CARL-UNANDER
SCHARIN ja SVEN-ANDERS BENGTSSON (Rootsi);

9. veebruaril kl. 16
J. S. Bach, D. Buxtehude. Kaastegev ANSSI MAITILA (Soome)
— tšembalo;

kl. 19 /Raekojas/
itaalia vokaal-instrumentaalmuusika XVII saj. — Gabrieli, Mon
teverdi, Gesualdo. Esinevad "HORTUS MUSICUS", Tallinna Motettkoor ja festivalist osavõtjad.

Kunstiline juht ANDRES MUSTONEN.
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1.

S T AGNA JA
STAGNATSIOON

tagnatsiooniajaks on ha
katud nimetama perioodi
Nõukogude Liidu aja
loos, mis algab L. Brežnevi või
muleupitamisega 1964. aastal ja
lõpeb K. Tšernenko surmaga
märtsikuus 1985. Olgu täpse pii orienteerimine tundus äkki ületa
ritlemisega kuidas on, aga väl matult raske, ja nii tekkisidki
jendi enda kasutuseletuleku pu kahtlused ajaloo loogika suhtes.
Aktiivsete perioodide vahel
hul oli kohe tunne, et seekord on
leitud väga täpne määratlus. dumine passiivsetega on igati
Rahvasuus sai "stagnatsioonist” loomulik ja vajalik, sest pidev
varsti “stagna”, ja ehkki slängisõ aktiivsus kurnab. Halb on, kui
nade kasutamine neutraalses passiivne periood muutub liiga
stiilis mõjub sageli häirivalt, võib pikaks, sest mida pikem seisak,
seda pruuki tunnustada. Nüüd seda tugevamat murrangut vaja
on võimalik eristada kahte lahk läheb. Pika staatilise oleku järel
nevat mõistet: “stagna”, mille sü tuleb aga kindlasti suurem va
nonüüm on “brežnevism”, s.t. pustus üle elada. Kui mõne ka
kõik stagnatsiooninähtüsed, mis pitalistliku riigi puhul räägitakse
on iseloomulikud nõukogude majanduslikust stabiilsusest, ei
ühiskonnale; ja “stagnatsioon” mõelda tavaliselt stagnatsiooni,
oma laialdases, riigipiire tunnis- vaid mõõdukat majanduslikku
aktiivsust, mis ei tekita intensiiv
tamatus tähenduses.
se majandusliku tegevusega ha
rilikult kaasnevaid lühiajalisi ne
STAGNATSIOON
ei ole omane sugugi ainult brež- gatiivseid kõrvalnähtusi. Ent
nevistlikule Nõukogude Liidule stabiilsus võib manduda stag
ega ka üksinda sotsialismile, natsiooniks. Siis võidavad vali
ehkki ideoloogiline dogmatism mistel enamasti parempoolsed
kahtlemata soodustab selle sü parteid ja avavad tee uuele ak
venemist. Nähtusel on kaks tiivsusele.
Hoopis tõsisem nähtus kui
poolt: (puht)majanduslik stagnat
sioon ja ühiskondlik stagnat stagnatsioon mõnes iseregulee
sioon. Need võivad esineda eral rivas ühiskonnas on nõukogude
di, aga sagedamini ikka koos, stagnatsioon. Kõigepealt: pas
kusjuures tihti on kummagi ras siivne eluviis oli nõukogude
ühiskonnas tehtud eesmärgiks
kusaste erinev.
omaette.
Kui kommunistliku
Stagnatsiooni taga on alati
inimene. Igaühes meist on tege ideoloogia muudesse osadesse
likult kaks poolust. Üks on suu suhtuti meil üldiselt põlastava
natud aktiivsusele, teine passiiv üleolekuga või vähemalt õlgu
susele. Vastavalt iseloomule, kehitades, siis stagnatsiooniga
stabiilsusega)
temperamenditüübile jms. oma (sotsialistliku
dustele on osa inimesi teistest seonduv võeti vaikselt omaks.
aktiivsemad ja vastupidi. Ei ole Juttude üle kommunistliku ühis
olemas absoluutselt aktiivseid konnakorra ehitamisest muiati,
ega absoluutselt passiivseid ini ei usutud eriti ka “rahva elujärje
igakülgset parandamist”, ehkki
mesi.
Võib juurelda, kas passiivsus hingitses lootus, et natukene pa
pole inimesele loomuomasem remaks võib elu ajapikku ikka
nähtus kui aktiivsus, on ju tung minna. Ometi oli õige paljudel
mugavuse poole meie paljude hea meel, et nad sotsialistlikus
tegemiste eesmärk. Isegi nalja- riigis elavad. Muidugi kuuldi, et
tuses, et ahvist sai inimene tänu teisel pool merd on elatustase
laiskusele, on sees tõetera. kõrgem, palga eest saab osta
Psühhoanalüüsis räägitakse ini rohkem ja kvaliteetset kaupa,
mese tungist tagasi emaihhu, pole järjekordi ega vinguvaid
sündimiseelsesse seisundisse. müüjaid.... Aga kuuldi ka, et seal
Poleks ju midagi mõnusamat kui peab igaüks võitlema oma koha
loksuda edasi lootevees, olla pärast päikese all, tööpuudus ja
kaitstud ja toidetud, eemal kõi sagedased vallandamised on
gist maailma rähklemistest. Pa reaalsus, kohutas isegi see, et
raku oleme sellest ideaalsest terve tööpäev tehakse üksnes
peavarjust ammu välja visatud. tööd.
Aktiivsus on ebakindlas maail
mas ellujäämiseks vajalik ja te
gelikult on loodus seda üsna pii
savalt kõigile ka jaganud. Ülearu
seda vaja ei olegi, sest siis või
vad tekkida märkimisväärsed
destruktiivsed jõud.
Stagnatsioon
tähendab
õieti seda, et passiivset elulaa
di toetavad tendentsid on pi
kemat aega ühiskonna liikme
te hulgas esikohal olnud ning
tagajärjed on juba näha.
Ilmselt meeldiks paljudele
elada vapustusteta elu. Teha
harjunud tööd, elada ühes ja sa
mas kohas,, muredki on vähem
murelikud, kui nad on igituttavad
Stabiilsusele suunatud pürgimu
si võib täheldada igas eluvald
konnas, ja üksikisikute tasapin
nalt vaadates pole selles midagi
taunimisväärset. Puhtaks stag
natsiooniks tuleb pidada ka lää
neriikide rahvaste ja mitmes po
liitikus vahepeal välja löönud
tõrjereaktsiooni muutuva Ida
suhtes: oli nii harjutud kaheks
jaotatud maailma ja suurte ühevärviliste laikudega poliitilisel
kaardil, et oma mõtete ümber

S

Ma ei tea, kui palju NLKP
juhtkond ise uskus oma jutte
kommunistliku ühiskonna ehita
misest ja muust fantastilisest
(ameerika psühholoogide tehtud
katsetest ilmneb, et mida absurdsem vale, seda rohkem kal
duvad tema levitajad valet ise
uskuma), kuid sotsialismi eeli
seid puudutav propaganda oli
küll väga oskuslikult serveeritud.
Julgen isegi oletada, et tänu sel
lele on Nõukogude Liidus post
stalinistlikust toore hirmu ajast
kuni “perestroikani” suhteliselt
tühiste ekstsessidega läbi saa
dud.
Mõistagi oli kõnealusel propagandalõigul, mille hulka kuu
lus ka “näitlejate” tootmine ja
igasuguste potjomkini külade
püstitamine, teinegi ja tähtsam
külg. Taheti demonstreerida:
sotsialism on just see ja ainus,
mis võimaldab saavutada pide
vat stabiilsust, tulevikuhirmu ka
dumist, ühiskonnaliikmete ga
ranteeritud toimetulekut, mida
kroonib kriisivaba ja tugeva
aluspõhjaga majandus. Pingutu
sed selle nimel käisid viimastel
aastatel selgelt üle jõu. Ent kogu
aeg pole nõukogude majandus
nii nõrk olnud. Vist on õige väi
de, et sotsialism sai võita ainult
ühel maal — Venemaal. Nõuko
gude majandus on anastav ma
jandus, määratu suured loodus
varad ja viljakas pinnas on tema
võimsat ebaökonoomiat, pilla
mist ja laristamist kuidagiviisi ta-

sakaalustanud, sellele on lisan
dunud vallutused nii otse kui
kaude, “sõprade” tühjakspum
pamine. Vahel on lihtsalt juhus
naeratanud: naftahinna üleshüppamine 1973. aasta Lähis-lda
kriisi ajal pikendas sotsialismi
alustugede püsimist mõne hea
aasta võrra. On arusaadav, et
selliseid vahendeid, olgu neid
kui tahes palju, ei saa jätkuda
igavesti. Maavarad on üllatavalt
vähese kasuteguriga lagastatud,
viljakad mullad tuulde lennanud,
“sõbrad” tühjaks pigistatud või
selja keeranud. Selles mõttes
võib Brežnevi aega võrrelda to
hutu pika kelgusõiduga mäest

alla, mille jooksul kelgul istujad
on juba unustanud, kus nad on
ja mida teevad, ning kui kelk lõ
puks seisma jääb (ükski mägi ei
saa olla lõputu), imestavad nad
tõsiselt ega suuda mõista, mis
oli selle põhjus.
Kahjuks ei piirdu hädad ma
jandusega. Äärmuslikult autori
taarne riik kartis igasugust ise
mõtlemist ja isetegemist. Kõik
elualad allutati rangetele reegli
tele. Ehkki sel kombel ei õnnes
tunud isepäi mõtlemist ja tegut
semist täiesti välja juurida,
harjus suur enamus n.-ö. kesk
mist elu elavaid inimesi üheülba
lise reglementeerimisega.
Nõukogude süsteem, mis
tegeles kõige jagamisega kõi
gile — vastavalt oma suvale
—, suutis kõik inimesed en
dast sõltuvaks teha, sisenda
des seejuures muljet, et nii
peabki olema.
Inimene võõrandati oma töö
tulemustest ja õige pea kadus
tal mõistmine, et hüvede saami
seks peab üldse midagi tegema.
Täit eesmärki siiski ei saavu
tatud: piltlikult öeldes sooviti
teha rahvahulgad niisama sõltu
vaks, kui imik sõltub emarinnast,
teoks sai aga ainult selline sõltu
vus, nagu on koolieelikul oma
vanematest. Laps oskab nõuda,
oma nõudmist põhjendada ja
vastuväiteid ümber lükata, kavaldadagi, kui vaja, aga tal pole
aimu, kust tulevad vahendid,
millega tema tahtmisi rahulda
takse. Kui sügavalt on “emmeosta-kommi”-mentaliteet juurdu
nud, selleks piisab meenutada
viimasel ajal korduvalt kostnud
nõudmist: valitsus peab oma
rahva ära toitma. Ma ei tea ühtki
valitsust, kes sellise fakiiritrikiga
hakkama saaks. Tean ainult
ühte valitsust, kes tahtis rahvale
kõigest hingest muljet jätta, et
tema (koos teejuhi NLKP-ga)
toidab ja katab. Teine näide on
ajast, kui vaieldi maksuseaduse
üle. Tihtipeale ühed ja samad
isikud nõudsid kord võimalikult
madalaid makse, kord võimali
kult suuri eraldisi riigieelarvest.
Mõlemad eelkirjeldatud aru

saamad — 1) usk kauakestvalt
ühetaolise, ilma inimese tavamugavust häirivate uuendusteta elu
võimalikkusesse ja 2) suhtumine
majanduselusse kui millessegi
enesevälisesse, perpetuum mobile põhimõttel toimivasse —
koos sisemiste eeldustega, s.o.
meie kõigi loomuliku kalduvuse
ga stagnatsiooni poole, võivad
kokku anda indiviidi, kel on raske
tema ümber äkki muutuma haka
nud maailmas kohaneda. Ta ta
haks tagasi turvalisse, selgete
piirjoontega ja harjunud lahen
dustega aega.
Õnneks pole üldine passiiv
sus ja “nõukogulik elulaad”
Eestis nii katastroofiliselt levi
nud kui mõnel pool mujal.
Paradoksaalsel kombel tuleb
kasuks see, et meie sotsialism ei
suutnud pakkuda niisugusel ta
semel materiaalseid hüvesid
nagu Ida-Saksamaa sotsialism.
Toogi oli pesuehtne sotsialism,
mille kelguliug ükskord iseene
sest otsa oleks saanud, kuid ilma
vene korralageduseta. Raske on
ka seal, kus igasugune eraalga
tus on olnud pikka aega päris
maad ligi ära lõigatud (Venemaa.
Rumeenia). Ent Eestiski leidub
takistajaid piisavalt. Vanameel
sed partei- ja riigiametnikud, nn.
stagnandid, lükati võrdlemisi ker
gesti kõrvale. Tunduvalt raskem
on jagu saada neist, kes jutus ja
võib-olla südamepõhjaski on va
baduse ja vabamajanduse poolt,
aga kui hakatakse mingit uuen
dust läbi viima, ennustavad otse
kohe hukatust (näljahäda, Eesti
maa
mahamüümist
jne.),
kusjuures tegelikult on rünnak
põhjustatud isiklikust hirmust elumuudatuste ees. Enamasti pole
nende argumentatsioon otsast
lõpuni vale, küll aga puudub seal
igasugune konstruktiivsus. Alati
õigel ajal pead tõstnud stagnat
sioon on saavutanud kardinaal
sete lahenduste pideva edasilük
kamise. Ei julgeta langetada
ebapopulaarseid otsuseid. Gor
batšovi kuulsusetu kesktee-fenomen kehtib ka meil.
Õigupoolest on ainuke edasi
pääs püüda angažeerida võima
likult rohkem inimesi aktiivsele
elule. Sel juhul oleks suuresõna
listel demagoogidel vähem toe
tuspinda. Samas peaks arvesta
ma stagnatsioonilise elanikkonna
olemasolu ning tema võimalikku
reageerimist. Kuidas ravida õpi
tud kollektiivset abitust? Sokite
raapiaga? Kui see on vältimatu,
tuleb seda teha väga läbimõel
dult ja ka taastusravi ette näha.
Ükski majandus ei lähe käima,
kui suur osa inimesi on kaotanud
tulevikulootuse.
Pole kahtlust, et aastate pä
rast saabub meil taas stagnat
sioon — kodanlik stagnatsioon.
Oma olemuselt küll teistsugune
kui sotsialistlik, võimaldab seegi
neile, kellele meeldib, nautida elu
üksluisust. Et aga üldse sinna
jõuda, tuleb üle elada praegune
murrang.

O

õib-olla kõlab see pealkiri
praegu, millal Eestimaa us
test ja akendest vaatab sis
se nälg sõna otseses mõttes,
sa taktitult. Sest jutt ei tule
kõhumuredest. Aga kui järele
mõelda, on ka kõnealuse nälja
oht aktuaalseks tõusnud peatoi
duse kadumisega seotud. Jättes
kõik objektiivsed asjaolud kõrva
le, olen veendunud, et mõlema
nälja juurde on meid juhatanud
subjektiivsed momendid. Ei ole
lihtne näidata näpuga meeskon
na poole, kuhu ise kuulusin. Ja
kui keegi näeb kõiges järgnevas
ja ehk muuski ka minu kaas
süüd, pole mul õigust vaielda.
Vaidlema ja veenma oleksin pi
danud ilmselt Toompea saalis
või näiteks kultuuriministri ka
binetis. Aga kardan, et üleüldi
ses lammutamismürast tekkinud
neurootilises poolkurtuses olek
sin mõjunud parimal juhul liht
sameelsena, kes ei tunne turu
majanduse
aabitsatõdesid,
tõenäoliselt aga vanu struktuure
taganutva roosaka tegelasena.

V

Jah, taas võtan rääkida kirjas
tamisest, aga miks mitte ka
aimuvast raamatunäljast, kuigi
raamatupoodide letid-riiulid vii
mast esialgu nagu ei peegeldagi.
Ent see on petlik mulje.
Kui nõukogulikel stagna-aastail teritasid kirjanikud hammast
oma põhikirjastuse "Eesti Raa
mat" kallal, tekitas see küllalt
palju saginat ja mõnikord juhtus
koguni, et mingi probleem leidis
ajutiselt lahendust. (Meenuta
gem või A. Siia ajal välja antud

raamatute rekordilist kirjastamistsüklit!)
uidugi, muidugi, ütleb
nüüd aus isamaalane, see
kõik oli puha nomenklatuurimäng ja potjomkini küla,
sest maailmale oli vaja näidata,
et okupeeritud Eestis hingitseb
emakeelne kirjandus. Olid, jah,
nomenklatuurimängud, oli, jah,
paljukirutud "Kaika-komitee",
olid valvsad mehed Valges Ma
jas ning Glavlitis. Aga vaadakem
korraks tõtt oma raamaturiiulite
ga, kuhu me tühist pahna ju
kauaks ei jäta, kus me punapropagandat ei säilita. Tegelikult il
mus ikka pagana palju häid raa
matuid heas köites ja heas
kujunduses — "1001 ööst" alates
ja Doris Kareva luulega lõpeta
des. Vähemalt täna ei suuda me
midagi niisugust järele teha.
Oma osa selles pildis on ka
omaaegses pidevalt pingelises,
lausa loomingulises suhtes kirja
nik—kirjastus.

M

Täna ei pane kirjanike hädal
damine kirjastajaid isegi mitte
nägu krimpsutama. Needsamad
kirjastajad, kes veel üsna hiljuti
olid (sundkorras) murelikud
ühekorraga kõrge kunstitaseme
ja lollikindla lojaalsuse (!?) pä
rast, needsamad, kes omakäeli
selt lasteraamatust sõna "jõu
lud" maha tõmbasid, soovitavad
meile täna: kirjuta kriminull või
õudukas, ehk saame jutule.
Mõni kirjastaja ei vaja enam
üldse kirjanikku. Igatahes mitte
elusat kirjanikku. Kirjanikud tu
levad ja lähevad, kirjastajad jää
vad. Nii mulle mõnikord näib.
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aari kuu eest sai üks ilm tantlikke kolmanda sordi tõlkePäris selge, et eesti kirjanduse
selgeks tõusnud sünge pa raamatukesi mitmest ANSV-st. avaldamine vene keeles ei ole
radoks Enn Põldroosi suu Muidugi ilmus ka väärtraama- kaugeltki kõige põletavam prob
läbi välja öeldud: juhtunuks
tuid, aga too kummaline järje leem meie keerulises eneseleidKunstimuuseumi avarii endisel kindlus matkida mingit ehtnõu- misajas. Tuleb loota, et asjaolude
ajal, jooksnuks Lentsmanid või kogulikku lastelektüüri oli üsna klaarudes taibatakse sellelegi
Ristlaaned ennast vahule, aga asi prevaleeriv. Mulle jääb arusaa mõtelda. Ainult vahepeal võib
oleks paari päevaga klaaritud. matuks, milline mehhanism või õnnetusi juhtuda. Näiteks võivad
Nüüd, millal Tallinna linnapea maldas Andres Jaaksool jääda kvalifikatsiooni kaotada ja laiali
on Põldroosi ja ka minu hiljutine selle pumba juurde edasi — hajuda meie küllalt korralikud
võitluskaaslane Hardo Aasmäe, praegusel juhul lausa õhku tõlkijad. Päris selge on ka see, et
linnavolikogu koosneb samuti pumpama? Ja seda ajal, kui kir keeleseadusele vaatamata eelis
valdavalt samast RR-i liikumi jastusest käis üle valuline koon- tab siin elavate venelaste enamik
sest tõusnud meestest, saime damislaine.
lugeda siiski emakeeles. Kui see
oma dramaatilisuses lausa klas
pole meie asi, siis kelle asi see
sikalise õppetunni, kui vähe
eine valuline näide. Kogu üldse on, missugusest allikast ja
vaim võimu silmis tegelikult
nõukogude perioodi vältel kuidas see publik hangib tulevi
maksab, olgu võim pealegi alles
avaldas "Eesti Raamat" kus teavet ning saab aimu eesti
rohuroheline, vaim (kunstivara
aeg-ajalt ka venekeelset ilukir
kultuurist ja kirjandusest?
mu) aga sajanditevanune.
jandust, ennekõike siinse lugeja
jaoks ja ennekõike eesti klassikat
enised näited olid tasandilt,
... Mis kirjastusmuredesse ning meie kaasaegseid kirjanik
kus isikust sõltub mõndagi,
puutub, on tänaseks kõige roh ke, sekka väheste vene autorite
paraku mitte kõik. Asi on
kem avalikustatud vist kata raamatuid. Mitte palju, vaid üldkontseptsioonis, mida oma
stroofi, mis suurkirjastuse lam kümmekond raamatut aastas. moodi säravalt esindas üsna
mutamise tagajärjel on tekkinud Kui 1982. aastal loodi venekeelse tükk aega kultuuriministri ase
lastekirjanduses. Seda ei ole kirjanduse toimetus, hoiatas kir täitja rollis Mart Ummelas. Kes ei
enam tegelikult olemas. Ja veel jastuse lahkum a sunnitud p ea tahtnud omaks võtta, et kirjasta
pole ma märganud ühtki lootus- toimetaja Aksel Tamm: selle toi mine pole midagi olulisemat sokiirt ega lugenud vähimatki sel metusega saate veel vaeva näha. kitootmisest, sai endise aforisti ja
gitust.
Saimegi. Õige pea keskendus toi satiiriku käest julmalt sugeda.
metus makulatuuritalongide kat Kirjanike Liit oli bolševistlik
Tean, tean: paberihind aina tematerjali tootmisele, enamasti igand, P.-E. Rummo ebakompetõuseb (Venemaal lubati see tä oli see vene klassika. See tõi tent. H. Runnel aga stagnaajastu
navu alla lasta), trükitöö on "Eesti Raamatule" kasumit ja an iidol ja laulutekstikeste autor.
hirmkallis, kaubastamine samu dis tööd hiigeltrükikojale. Aga Aseministri põlgus kirjanike vas
ti, aga kõik see ei veena mind. — aina vähem ilmus eesti kirja tu oli hävitav. Mis nad küll taha
Ükski riik pole oma nime väärt, nike teoseid, mõistmatult pikaks vad, kas Eesti NSV kirjandusvakui ta lapsed on määratud luge- venisid nende ilmumistsüklid. bariiki? küsis Ummelas ühes
misnälga, mis teisisõnu tähen (Te pole Pasternak, ütles toime intervjuus. Tegelikult tekkis mi
dab kirjaoskamatust. Kurb küll, tuse juhataja Nelli Abašina mõ nul kahtlus tema ametisobivuses
et sellest üldse rääkima peab. Ta nelegi vagurale poeedile ja saatis juba siis, kui noormees lubas
valiselt väldin populaarset tee ta välja.) Hiljuti see toimetus lik kogu oma võimutäiuses hävitada
mat, kes oli kes eile. See ei vii videeriti. Teiste seas sain minagi ühe "õhtulehe" numbri tiraaži.
tihtilugu konstruktiivse lahen juhuslikult teada, et maha on Hetkel pole ta enam aseminister,
duseni. Tähtsam on teada, kes kantud mu novellikogu, mis kuulu järgi "ainult" ministri nõu
on kes täna. Ja nagu ma Eesti Va üheksa aastat oli järge oodanud. nik ja peale selle veel meie vahe
bariigi ajalehtedest loen, on las Samasugune saatus tabas Mihkel mees Soome riigiga (Soome Insti
tekirjanduse keskseid kirjastusfi- Muti "Hiiri tuules". Kõik käis tuudi tegevdirektori kt.). Mina
guure Andres Jaaksoo nüüd valehäbita. Tõlkijad said kes küsin aga, miks ta siiski nii kirg
kuulus eesti kirjanik, kes esindab sada, kes natuke rohkem rubla likult seda põlatud ja sõimatud
meid vääriliselt siin ja sääl. Kui sid valurahaks.
kirjandust-kultuuri juhtida ta
ma poleks juhuslikult Jaaksoo
hab, selle eest OR-e ja FIM-e vas
varanooruses kirjutatud pioneeetailidesse laskumata väi tu võtab? Õieti on Ummelase
rijutukesi lugenud, siis oleksin
dan, et ma ei saa uskuda juhtum üsna kirjanduslik ja õpet
Nelli Abašina missiooni- lik. Ja see jääks rääkimata tee
päris nõutu. Aga miks ka mitte,
tundesse. Mida polnud, sedamaks,
ei kui üheainsa mehe nega
kui teistel lastekirjanikel tööpuu
dus käes, võib ju üks kirjastaja tule. Isegi ärivaist vedas teda tiivsest energiast juba palju
ennast ka kirjanikuks nimetada. mitmel puhul alt. Ometi pole pahandusi poleks johtunud. Jääb
Nüansid nüanssideks. Kui aga muutunud sisuliselt midagi. En ainult kahetseda, et eksperimen
seesama Jaaksoo väidab, et asja distes tubades tegutseb nüüd did selgitamaks, kui hästi mõned
huvides tuleb olla julm ja maha tema osavõtul väikekirjastus mehed võimu painet taluvad,
kanda ligi 100 lasteraamatu käsi "Aleksandra", seniseks toodan meile mitmes eluvallas kalliks
kirja, siis läksin küll karvaseks: guks näiteks Jerofejevi "Moskva- maksma lähevad.
millise asja huvides? Tahtmatult Petuški" ja Gladilini "Prantsuse
Sest, jah, parimat teostajat kir
meenus, et vähemalt see laste NSV", aga kas see tõlkijatest kir
tõlkekirjanduse toimetus, mille jastajate (peale Abašina veel janduse lahtiriigistamise aktsioo
juhatajaks Jaaksoo suunati pä abielupaar Belobrovtsev) firma nis oli raske leida. Ning kerge
rast kunagist konflikti kirjanike kavatseb kunagi ka veel mõne mat lüli lammutamiseks samuti.
ga, paistis omal ajal silma tõesti eesti kirjaniku teose avaldada, ei Kultuur on küll igavikuline, ent
mõnes mõttes kaitsetu. Abso
paberiraiskajana. Küllalt ise oska ma öelda.
luutselt kaitsetu! Igatahes pean
meelses kirjastuspoliitikas aval
Kirjanikud tulevad ja lähe asjaolu, et alustati kultuurist,
das see toimetus suisa omal init
siatiivil
terve
sarja vad, kirjastajad jäävad? Paistab ohtlikuks sümptoomiks. Nii ras
ke kui noorel riigil ka pole — ja
lasteleninianat ja hulganisti dile tõesti.
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ilmselt just seetõttu — pole meil
vähimatki õigust kuulutada kul
tuur tülikaks võõraslapseks. Kas
Eesti Vabariigi praegune valitsus
just see kõikide aegade kõige
kultuurivaenulikuni on, ei julge
väita, aga kultuuri ignoreerivaid
või alahindavaid detaile vilksa
tab üsna mitmes dokumendis.
Annaks jumal, et asi on tehno
kraatliku meeskonna lühinäge
likkuse ja mitte teadliku poliiti
kaga. Mehed, kes kurdavad
haritlaste üleproduktsiooni, ei
näi tundvat Eesti Vabariigi hilju
tist ajalugu.
On kahju, et selles kultuuri
jaoks ohtlikus situatsioonis jääb
ebamääraseks kultuuriminister
Lepo Sumera roll. Mul pole neid
ridu mugav kirjutada, pean heli
loojast ja kaasliberaalist Sumerast siiralt lugu, ent minu mee
lest on seegi eksperiment
ministrirollis ennast ammenda
mas, ühiskond saaks aga tagasi
hää muusiku ja meeldiva seltckonnainimese, kes ei pea enam
ennast vaevama väsitava esindustegevusega.
Tagasi kirjastamise juurde.
Eraldi kaitset vajavad luule ja
kirjandusteadus. Esimese aval
damisega on "Eesti Raamat"
üsna kenasti toime tulnud. Ma ei
räägi nimme proosast. "Kupra"
liikmena olen asjadega kursis,
need on, nagu nad on. Teame
kõik, mis meid ootab. Kirjanikud
peavad mõnegi oma võimaluse
ja harjumuse ümber hindama,
aga jäägu see meie mureks. Jät
kan eeldusel, et murrame läbi
ühest raskemast hetkest iseseis
vuse teel. Täna kummitab otsene
nälg, homme hakkame tajuma
iseenda tekitatud kultuurinälga.
Lammutatut pole vist tõesti mõ
tet taastada. Küll aga tuleb pääs
ta, mis päästa annab.
een konkreetse ettepaneku:
kuni olude stabiliseerumi
seni tuleb midagi võtta riigi
hoolde. Lastekirjandus terviku
na, venekeelne ja muukeelne kir
jandus väga valikuliselt. Ilmselt
ei aitaks siin ühekordsed süstid
kultuurifondidest ega sponsori
telt. Vaja on riigi dotatsiooni.
Veel aasta-kaks raamatuta lapsi
ja tegu on pöördumatu protses
siga. Ilma keelevahenduseta jääb
venekeelne elanikkond lihtsalt
kultuurivärava taha ning võõris
tus süveneb geomeetrilises prog
ressioonis.

T

Aga nälg tuleb pea ja kustuta
da pole seda täna millegagi.
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PANTOMIIMI JA PLASTIKA
STUUDIOTEATER ANNAB TEADA

SVEITSI TEATRI

■

TÄHELEPANU!

Tänasest võetakse ajalehe “Sirp” reklaami ja kuulutusi peale oma toimetuse
vastu ka Ajakirjandusmaja kuulutuste osakonnas (Tallinn, Pärnu mnt. 67-a).
Kultuuriasutuste ja kultuurisisuliste kuu
lutuste 1 cm2 maksab 4 rbl., NB! ja raamatureklaam 3 rbl., kõik teised 6 rbl., välisfirma
dele 1,2 dollarit, eraisikutele 1 rida (ca 30
tähemärki) 5 rbl., surmakuulil Uis 50 rbl.

lisaalis).

VILJANDI DRAAMATEATER
"UGALA"

"ESTONIA" TEATRI
TALVEAED
Esmasp., 27. I kl. 19 esinevad
Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas, kla
veril Ülla Millistfer; kolmap., 2 9 .1 kl.
15— 18 "Ooperikohvik" (plaadi
muusika): C. Porteri muusikal "Kiss
me, Kate"; peaosades J. Barstow, T.
Hampson, K. Criswell, G. Dvorsky,
dirigent John McGlinn. Kommentee
rib Neeme Kuningas, kl. 19 kammer
kontsert F. Schubert ja XX sajand.
Laulab Villu Valdmaa, klaveril Irene
Saaremäe. Õhtut juhib Kristel Pap
pel.

EESTI DRAAMATEATER

Tellimused tel. 432—46. Teatri kassa avatud tööpäevadel
Id. 11—14 ja 1 tund enne etenduse algust. Puhkepäev laupäev.
Tellitud pääsmed palume välja osta 5 päeva enne etendust.

AVATUD EESTI FOND
OPEN ESTONIA FOUNDATION
KUULUTAB VÄLJA KONKURSI
K E SK KO N N A TEA D U STE
(ENVIRONMENTAL STUDIES)

TÄIENDÕPPEKS KESK-EUROOPA ÜLIKOOLIS.
Pakutakse kõiki kulusid katvat stipendiumi kolmele programmile:
L Seitsmenädalane suveseminar Budapestis, Ungaris, algusega 29. juu
n il 1992. Programm on suunatud Euroopa keskkonnaprobleemidele
(vee ja õhu saastatus, metsade hävitamine, mürgised jääkained, sotsioökoloogia). Lisaks teoreetilistele küsimustele on võimalus tegelda
keskkonnakaitsega praktilisel tasandil (ekspeditsioonid saastatud
piirkondadesse, arvuti kasutamine keskkonnaprobleemide lahenda
misel jms.).

NÕUDED KANDIDAADILE:
• Kõrgharidus loodusteaduste (bioloogia, botaanika, keemia, füüsika
jne.), inseneriteadust^ meditsiini, matemaatika või majandusteaduse
alal.

• Vanus: 23—45 aastat
• Hea inglise keele oskus.
• Head teadmised matemaatikas (kursusetöö sel alal).
• Tõsine huvi keskkonnaprobleemide vastu, mida tõendavad koge
mused selles vallas.
II. Üheaastane stažeerimine Laane ülikoolides keskkonnateaduste
alal.
Suveseminaris osalenutel (30) on võimalus jätkata töötamist või õpin
guid Lääne-Euroopa või Põhja-Ameerika ülikoolides järgneval,
1992/1993. akadeemilisel aastal.
IIL Üheaastane stažeerimine Manchesteri Ülikoolis Inglismaal.
Suveseminaris osalenutel (15) on võimalus taotleda magistrikraadi
(MSc) Manchesteris keskkonnateaduste alal.
Kandideerimiseks vajalikud avaiduseblanketid ja
Dsainformatsioon Avatud Eesti Fondis, Tallinn 200101,
Oievimigi 12, tel. 6018 95.
Avatud Eesti Fondi vastuvõtuaeg äripäevadel kl. 10—13.

DOKUMENTIDE ESITAMISE TAHTAEG —
8. VEEBRUAR 1992.

Teisipäeval kella 12-ks tulnud kuulutu
sed ilmuvad "Sirbis" reedel!

Esmap., 27. I kl. 18 Olev Remsu
"Moskva mälestused" Lauri Nebeliga lauludega. Teksti loeb Jüri Aarma.
Piletid: Kirjanike Maja II korrus,
kl. 13—16, info tel. 44 4144.
L

"ESTONIA" TEATER

Piletid müügil teatrite kassades.

Korduskuulutus 20% ja tellija kujundusega
kuulutus 10% odavam. Kõigele lisaks 10%
käibemaksu.

KIRJANIKE MAJA (Harju tn. 1)

Reedel, 24.1 kl. 19 "Kuritöö ja ka
ristus"; pühap., 26. I kl. 12 "Pipi
Pikksukk", kl. 19 Madama Butterfly"; esmasp., 2 7 .1 kl. 19 "Luikede
järv"; kolmap., 29. I kl. 19 "Mikaa
do"; neljap., 30. I kl. 19 "Luikede
järv"; reedel, 31. I kl. 19 "Ratsamees"; laup., 1. II kl. 19 "Kuritöö ja
karistus"; pühap., 2. II kl. 12 "Pipi
Pikksukk", kl. 19 "Reigi õpetaja".

28. jaan. kl. 19 Tallinnas Vene Draamateatris;
30. jaan. kL 19 Tartus "Vanemuise" kontserdisaalis;
1. veebr. kL 19 Viljandis "Ugala" teatris.

|

Reedel, 24. I kl. 19 "Elu teatris",
kl. 19 "Largo desolato" (väikeses
saalis), kl. 14 ja 18 "Piparkoogimehike" (Jõhvi Kultuurikeskuses); laup.,
25. I kl. 19 "Piparkoogileedi" kl. 19
"Väljakäik" (viimast korda, väikeses
saalis), kl. 19 "Rätsep Õhk" ("Ugalas"); pühap., 2 6 .1 kl. 12 "Lobasuu ja
pingviin", kl. 19 "Mikumärdi", kl.
19 "Kaks ringi ümber pargi" (väike
ses saalis), teisip., 2 8 .1 kl. 19 "Silme
ees läheb mustaks", kl. 19 "Kuus te
gelast autorit otsimas" (väikeses saa
lis), kl. 19 "Arusaamatus" (Järvamaa
Kultuurikeskuses); kolmap., 29. I kl.
19 "Rätsep Õhk", kl. 19 "Tead, ma ei
kuule sind, kui vesi jookseb" (väi
keses saalis), kl. 19 "Largo desolato"
(Haapsalu Kultuurimajas); neljap. 30.
I kl. 19 "Lõbus talupoeg"; reedel, 31.
I kl. 19 "Arusaamatus", kl. 19 "Largo
desolato" (väikeses saalis); laup., 1. II
kl. 19 "Iluduskuninganna", kl. 19
"Kuus tegelast autorit otsimas" (väi
keses saalis); pühap., 2. II kl. 12 "Piparkoogimehike", kl. 19 "Arusaa
matus", kl. 19 "Tead, ma ei kuule
sind, kui vesi jookseb" (väikeses
saalis).

EESTI RIIKLIK VENE
DRAAMATEATER
Reedel, 2 4 .1 kl. 19 "Silme ees lä
heb mustaks"; laup., 2 5 .1 kl. 18 "Kir
siaed"; pühap., 26.1 kl. 11 "Alasti ku
ningas", kL 18 "Truu abielunaine";
kolmap., 29. I kl. 19 "Chao, Rudy!";
neljap., 3 0 .1 kl. 19 "Mee maik".

VANALINNASTUUDIO
Reedel, 2 4 .1 kl. 18 "Oi, issi, vae
ne issi.. " (Sakala kesk.); laup., 25. I
kl. 18 "Vaene Piero" (Sakala kesk) ja
kL 19 "Kas Kongos on tiigreid?"*
(Tamsalu k/m .); pühap., 26. I kL 19
"Kas Kongos on tiigreid?"* (Roos
na—Alliku k/m .); esmasp., 27. I kl.
19 "Ameerika Kristus" (Järvakandi
k/m.); teisip., 2 8 .1 kl. 18 "Knock ehk
Meditsiini triumf" (Sakala kesk);
kolmap., 29. I kl. 18 "Vaene Piero"
(Sakala kesk.); neljap., 30. I kl. 18
"Oi, issi, vaene issi..." (Sakala kesk.);
reedel, 31. I kl. 18 "Knock ehk Me
ditsiini triumf" (Sakala kesk.); laup.,
1. II kl. 18 "Vaene Piero" (Sakala
kesk) ja kl. 20 "Kas Kongos on tiig
reid?"* (Varbola k/m.); pühap., 2. II
kl. 13 ja kl. 16 "Kas Kongos on tiig
reid?"* (a/s. "Paide KEK” Huvikes
kuses); teisip., 4. II kl. 18 "Vaene Pie
ro" (Sakala kesk) ja kL 18
"Presidendi sõber" (viimast korda)

- -
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(Sak^ff Hck V noliap., 6.
kl 18
"Vaene Piero" (Sakala kesk.) ja "Kas
Kongos on tiigreid?"* kl. 13 (Puur
mani kk) ja kl. 20 (Koeru k/m .).
* See ei ole lasteetendus!
NB! "KUUPILET" ostetud enne
krooni tulekut ei lange koos rublaga
ja säästab Teie kroonid aprillis-mais!

Reedel, 2 4 .1 kl. 19 "Väike Eyolf";
pühap., 26. I kl. 16 "Bessie Smithi
surm" (väikeses saalis), kl. 19 "Mee
maik"; esmasp., 27. I kl. 19 "Limo
naadi Joe", kl. 15 ja 18 "Sinder-Vinder" (Eesti Draamateatris); teisip., 28.
I kl. 19 "Juliale", kl. 19 "Kui me sur
nud ärkame" ("Vaftemuise" teatris);
neljap., 30. I kl. 19 "jumalad lahku
vad Maalt"; reedel, 3 1 .1 kl. 17 "Tor
nikukk ja võlusõrmus".

"EESTI KONTSERT"

"ESTONIA" KONTSERDISAA
EESTI NOORSOOTEATER
LIS: reedel, 2 4.1 kl. 19 kontserdisarja
Reedel, 2 4 .1 kl. 19 "Ei juhtu mit "Bach & Pärt" avakontsert: Eesti Fil
te midagi" (esietendus, väikeses saa harmoonia Kammerkoor, Kamme
lis); laup., 25. I kl. 19 "Taeva kingi rorkester. Dirigent Tõnu Kaljuste, so
tus" (viimast korda, väikeses saalis); listid Eha Pärg, Wivian Nygard
pühap., 2 6 .1 kl. 19 "Helene, Marion (Soome), Uku Joller. Kavas Pärdi
ja Felix" (väikeses saalis); esmasp., "De profundis", "Collage "B-A-C2 7 .1 kl. 19 "Armastusega ei vallatle- H””, "Magnificat" jt., Bachi Missa Fta" (väikeses saalis); teisip., 28. I kl. duur BWV 233; neljap., 30. I kl. 19
19 "Rosencrantz ja Guildenstem on sümfooniakontsert — Honeggeri
surnud" (väikeses saalis), kl. 19 "Jeanne DArc tuleriidal": ERSO,
"DžaTssis ainult tudengid" (esieten Eesti Raadio Segakoor, "Ellerheina"
dus suures saalis); kolmap., 29. I kl. tütarlastekoor. Dirigent Toomas
19 "Orvud" (väikeses saalis), kl. 19 Kapten.
"Džässis ainult tudengid" (esieten
VÄRAVATORNIS: laup., 2 5 .1 kl.
dus suures saalis); neljap., 3 0 .1 kl. 19 15 lisakontsert — prantsuse ja ingli
"Ilvese tund" (väikeses saalis); ree se kammermuusika kahele viola da
del. 31. I kl. 19 "Medea" (väikeses gambale: Anatoli Grindenko (Vene
saalis).
maa) ja Peeter Klaas.
Suure saali etendused Salme tn.
RAEKOJA SAALIS: reedel, 31. I
12 jäävad kuni korralduseni külma kl. 19 Thomas Mürk (bass), klaveril
tõttu ära. Jälgige reklaami!
Helin Kapten. Kavas Tšaikovski, RaNukuteatris, pühap., 26. I kl. 15 vel, Liszt.
Missiooniga Noorte LoovkunstikesNIGULISTES: laup., 25 I ja p ü 
kuse piibliteemaline lasteetendus hap., 26.1 kl. 11. 30 muuseumi muu
"Mänguasjameister ja tema poeg" sikatund — Garri Grodberg (orel,
Kanadast.
Moskva). Kavas Bach; kolmap., 2 9 .1
Piletid müügil Nukuteatri ja kl. 19 Kristiina Hoidre oreliõhtu.
Noorsooteatri kassades.
Kavas Cemohorsky, AlbrechtsberEESTI RIIKLIK
ger, Bach, Tobias, Bonnet, Vieme;
TARTU ÜLIKOOLI AJALOO
NUKUTEATER
Laup., 2 5 .1 kl. 12 "Okasroosike", MUUSEUMIS: teisip., 2 8 .1 kl. 19 Tiit
kl. 18 "Suveöö unenägu" (täiskasva Petersoni kitarriõhtu. Kavas Brescianuile); pühap., 2 6 .1 kl. 12 "Printsess nello, Sor, Paganini, Morel. Ramirez,
ja kaja"; kolmap., 2 9 .1 kl. 11 "Vepsa Lauro.
PÄRNU RAEKOJAS: pühap., 26.
muinasjutud"; neljap., 30. I kl. 11
"Setu muinasjutud"; reedel, 3 1 .1 kl. I kl. 17 esinevad madrigalilauljad;
kunst, juht Maire Eliste. Kavas itaa
11 "Saami muinasjutud".
Külalisetendused
lavastusega lia, prantsuse ja belgia madrigalid,
"Printsess ja kaja": teisip., 28.1 kl. 14 Urmas Sisaski "Benedictio", muusi
Puurmanni k/m .; kolmap., 29. I kl. kat "The Swingle Singersi" reper
13 ja 15 Jõgeva k/m .; neljap., 3 0 .1 kl. tuaarist.
P Ü H A V A IM U KIRIK
12 Alatskivi kk.; reedel, 31. I kl. 10.
30 ja 13 Põltsamaa k /m .
Esmasp., 27.1 kl. 17 muusikatun
nis esinevad Siiri Ronimois (alt) ja
R AT "V A NEM U IN E"
SUURES MAJAS: reedel, 2 4 .1 kl. Rolf Uusväli (orel). Kavas Aavik,
18 "Hansuke ja Greteke"; laup., 2 5.1 Hiob, A. Kapp ja Tobias.
TALLINNA
kl. 16 planeeritud esietendus; pü
hap., 26. I kl. 16 "Minu veetlev lee
KONSERVATOORIUM
di"; esmasp., 27. I kl. 19 "Carmen";
TEATRI JA MUUSIKAMUUSEU
kolmap., 29. I kl. 19 "Carmen"; kol MIS: laup., 2 5 .1 kl. 17 konservatoo
map., 29. I kL 19 jälgige reklaami!; riumi üliõpilaste kontsert "Ester
reedel, 3 1 .1 kl. 19 "Carmen".
Mägi 70". Esinevad Mihkel Peäske
VÄIKESES MAJAS: laup., 2 5 .1 kl. (flööt), Terje Raidmets (vüul), Tüna
16 "Don Juan"; pühap., 26. I kl. 16 Muddi (klaver), Maano Männi
"Aga naised, härra salanõunik?"; (vüul), Toomas Torop (alt), Toomas
esmasp., 27. I kL 19 "Ma olen siin Vavüov (klarnet), Lea Leiten (kla
varem olnud"; teisip., 28. I kl. 19 ver), Kai Ugandi (klaver), Signe
"Ideaalne abikaasa", neljap., 3 0 .1 kl. Valdmaa (flööt), Andre Pere (tšello),
19 "Ideaalne abikaasa"; reedel, 3 1 .1 Carolina Sepp (klaver).
kL 19 "Proov".
OLAVI SAALIS: pühap., 2 6 .1 kl.
PÄRNU TEATER "ENDLA" 12 esinevad Tanel Joamets, Irene
Reedel, 2 4 .1 kl. 18.30 "Niskamäe Saaremäe ja Mati Mikalai dots. V.
naised" (esietendus); pühap., 26.1 kl. Rootsi ja van.-õp. I. Sillamaa klave
12 "Printsess Nobekeel", kl. 18 riklassist. Kavas Skrjabin.
"Niskamäe naised", kl. 18 "Epp Pil
TALLINNA
larpardi Punjaba potitehas" (ärkliMUUSIKAKESKKOOL
saalis); esmasp., 2 7 .1. kl. 18. 30 "Epp
VANALINNA MUUSIKAMA
Pillarpardi Punjaba potitehas" (ärklisaalis); teisip., 2 8 .1 kl. 18. 30 "Epp JAS: pühap., 2 6 .1 kl. 12 esineb Lem
Pillarpardi Punjaba potitehas" (ärk- bit Orgse (klaver, klavessiin), kaaste
gev Olev Ainomäe (oboe). Kavas
Haydn, Händel, Pärt ja vana itaalia
Suur aitäh kõigile, kes meie
muusikat.
äsjast pühapäeva ehtisid oma abi
TALLINNA LOOMAAED
valmiduse, söaka osavõtu ja raba
Avatud iga päev kella 9—15.
vate üllatustega.
Loomaaed asub Paldiski mnt. 145
Südamest teie
(trollid nr. 6,7 ja 8, Zoo peatus). Eks
Viiu ja Paul-Eerik lastega.
kursioonid tellida tel. 59 98 55.
Esmaspäeval, 20. jaanuaril.
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REEDEST REEDENI
KUNSTIHOONES (Vabaduse väl
jak 6) näitus “Forma anthropologiCfl”
KUNSTIHOONE GALERIIS (Va
baduse väljak 8) näitus “Forma
anthropologlca”.
'E E S T I NÄITUSTE" II PAVILJO
NIS (Pirita tee 28) Maega Ezini
(Rootsi) ja Thomas Lahoda (Taani
tööde naitus kuni 26. I kl. 11— 18
(esmasp. suletud).
■SINISES PAVILJONIS 2 2 .- 2 5 .1
kl. 10—17 Soome firmade näitus
"Kontaktmess".
SAKALA KESKUSES (Sakala
tn.3) näitus “Mütoloogiline ja allegooriline noorte kunstis”.
DRAAKONI GALERIIS (Pikk tn.
18] Maret Olveti graafika näitus
müük; 29. I avatakse Urmas Ploo
mipuu mälestusnäitus
GALERIIS “VAAL* (V.-Karja tn.
12) Mari Roosvalti maalide näitus.
Avatud T—R 12—18 ja L 12— 16.
GALERIIS G (Narva mnt.2) Ado
Uile maalid.
“DECO" TORNIGALERIIS MAAR
JAMÄE LOSSIS Katrin Pere tekstii
lide näitusmüük kuni 19.1.
TARBEKUNSTIMUUSEUMIS (Lai
tn. 17) näitus “Tekstiilikunst Stock
holmist”. Avatud kl. 11— 18, suletud
esmasp. ja teisip.
RAEVANGLAS (Raekoja tn. 4/6)
“Unda” kunstnike tööde näitus.
LINNAMUUSEUMIS
(Vene tn.
17) on vaadata püsiekspositsioon
“Tallinn 1700—1918", Kymenlaakso
maakonna muuseumi näitus ”XX
saj. alguse merenduse ajaloost
Soome saartel” ja Eesti-Rootsl
ühisnäitus “Püha Birgitta ja Pirita
kloostri lugu”.
TEATRf- JA MUUSIKAMUUSEU
MIS (Müürivahe tn. 12) näitus “Me
haanilised mänguriistad” ja “Pilli*
meister August Kristal
125"
(diplomid ja medalid) ning näitus
Foto “Parikas”: inimesi “Estonia”
muusikateatrist
(1906—1944)."
Avatud K—P kl. 10—18.
EESTI TEATRILIIDUS (Uus tn. 5)
Kunstiülikooli näitus “Teatridekorat
sioon 92". Avatud kuni 3 1 . 1kl. 10—
18.
KIEK IN DE KÖKIS (Komandandi
tee 2) fotonäitus “Eestimaa aastal
1991 (Eesti Fotokunstiöhing). Ava
tud T—R kl. 10.30— 17.30, L ja P kl.
11—^16.30.
KALAMAJA GALERIIS (Kotzebue
tn. 28) Tiina Külvi graafika ja kom
positsioonid segatehnikas.
LASTE LOOMINGU MAJAS (Ku
ninga tn. 6) näitus “Rootsi lasteraa
mat” ja rahvusvaheline näitus
“Põhjarahvaste mütoloogiateemal i c o H t n i P Q A H '1
KRISTJAN' RAUA MAJAMUU
SEUMIS (K. Raua tn.8) näitus “Ants
Murakin 100".
A. H. TAMMSAARE MEMO
RIAALMUUSEUMIS (Kadriorus, Koi
dula tn. 12-a) Rootsi näitus “Selma
Lagerlöfi elu ja looming”.
TARTU KUNSTNIKE MAJAS (Va
nemuise tn.26) näitus “Me tuleme
Tartust...”.
TARTU
KUNSTIMUUSEUMIS
rallikraavi tn. 14) Andrus Kasemaa
ubelinäitus “Autoironismid” ja
lly Valtheri tööde näitus.
KIVISILLA PILDIGALERIIS (Tar
tu, Raekoja pl. 8) uuendatud pü
siekspositsioon “Tartu maal" ja
Joh. liiga näitus “Hiiumaa ranna
maastikud”.
O. LUTSU MAJAMUUSEUMIS
iTartu, Riia tn. 38) näitus “Lapsed
ja jõulud” (Tartu pühapäevakoolide
materjalid).
EESTI RAHVA MUUSEUMIS
(Tartu, Veski tn. 32) näitus “Eesti
talurahva toolid”.
NARVA KUNSTIGALERIIS (Lin
namuuseumi filiaal, Kommunaan tee
21) Peeter Kuutma vaibad, Leo
Rohllni keraamika; jõulunäitus
Narva ja Ivangorodi kunstnikelt;
rahvusvaheline karikatuurinäitus
ja näitusmüük kohalike kunstnike
töödest.
EESTI KUNSTIMUUSEUMI JÕH
VI FILIAALIS (Jõhvi Kultuurikesku
ses) V. Lember-Bogatkina akvarel
lide näitus; Arvo Leki fotonäitus
“Portree ’91” ja Jõhvi Kultuurikes
kuse laste kunstistuudio tööd.
MAARJAMÄE LOSSIS (Pirita tee
58] näitus “Vene kultuur Eestis” ja
näitus “õigeusk Eestis. Pühtitsa
Jumalaema Uinumise Klooster
100" ning näitus "Usuline motiiv
eesti kunstis". Avatud K—P kl.
11—18.
MEREMUUSEUMIS (Pikk tn. 70)
näitus “Saaremaa. Mere ja põllu

E

KÄRDLAS (Võidu tn.4) Evi Mardna näitus “Koigi maade proletaar
lased, põgenege!"
TA RAAMATUKOGUS (Rävala
pst. 10) raamatunäitus “Avangard
vene maalikunstis XX saj. algu
ses”.
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OPEN ESTONIA
FOUNDATION
is assisting

THE INSTITUTE FOR HUMANE SCIENCES
at GEORGE MASON UNIVERSITY
in selecting suitable candidates for
IHS JOHN M. 0LIN FELLOWSHIPS
FOR CENTRAL AND EAST EUROPEAN
STUDENTS
o f up to 2000 USD for educational and liv in g ex p en ses to
qualified students.
The fellowships are intended to support the studies of excellent stu
dents from Central and East Europe who are seeking graduate degrees at
universities, institutes, or colleges in Central or Eastern Europe in the hu
mane sciences, the humanities, or in related fields of professional studies.
The humane sciences are those disciplines that traditionally deal with
the moral and economic choices involved in human affairs. Among them
we include history, jurisprudence, economics and political economy, mo
ral and political philosophy, psychology, and sociology. Students of jour
nalism, communication, and literature are also eligible to apply.
The fellowships will be awarded in 1992 to ten to twenty excellent
graduate students. Students who will be enrolled in graduate level prog
rams in the 1992—1993 academic year are eligible to apply.
First-time applicants should present the following materials:
• The original copy of the signed Application for Fellowship award.
• Official transcripts from each college or university attended. Transc
ripts list the courses, seminars, and lectures attended and the grades,
notes, or evaluations recieved by the students.
• Three evaluations completed by those who can comment on your
academic or career performance and potential — usually but not al
ways professors.
• The following three essays (please number pages):
— A 500-word autobiographical statement including your career goals.
— A 500-word essay explaining what talents and interests you have
that make you stand out as a candidate for the fellowship.
— A 2500-word essay on the theme "The Relevance of Classical Liberal
Principles in Society Today".
• A paper that demonstrates your academic performance in your major
field of study.
Esssays and term papers must be submitted unbound and typed.
Completed applications, essays, test scores, evaluations, and
transcripts should be addressed to: Open Estonia Foundation,
Olevimagi 12, Tallinn 200101.
DEADLINE FOR APPLICATIONS — FEBRUARY, 15,1992.

FINAL ROUND SELECTION — APRIL 1,1992.
FELLOWSHIP AWARDS WILL BE ANNOUNCED
— MAY 15,1992.

EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD
Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjon ootab
üksikisikutelt, ettevõtetelt, asutustelt, ühiskondlikelt
organisatsioonidelt ja liikumistelt ettepanekuid
nimetatud preemiate määramiseks.
Preemiaid võib määrata nii üksikisikutele kui ka
kollektiividele eelmisel aastal avalikustatud või
juurutatud tööde eest.
Kirjalikke ettepanekuid ühes lühikese põhjenduse ja
preemiat taotleva tööga ootame hiljemalt 1. aprilliks 1992
aadressil: 200103 Tallinn, Kohtu tn. 6,
Eesti Teaduste Akadeemia Presiidium.
Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjon.

Komisjoni esimees A. Kööma, Eesti TA president

TÄHELEPANU,
KIRJASTAJAD!

RAAMATUKONKURSS

“25 PARIMAT”!
Palume esitada 1991. aastal ilm unud raamatuid
ja postkaarte. Trükised ühes eksemplaris koos
ilm um isandm ete ja kontakttelefoniga tuua või
saata hiljemalt 3. veebr. 1992 aadressil:
200 001 Tallinn, Suur-Karja 23, tuba 25.
Info tel. 6918 68 (Tõnu Koger) ja 44 59 09 fMarju Kukk).
........................ v o im X l ik u d a u h En n a d !..................

EESTI KIRJASTUSTE LIIT,
KULTUURIMINISTEERIUM

2 4 .^ 4 *
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"VIKERKAAR" nr. 12.

"POLIITIKA" nr. 11.

Tutvustab Marie Underi, Jaan
Krossi, Toivo Tasa, Debora Vaarandi,
Mati Sirkeli, Ivar Grünthali, Ursula
Põksi, Ilmar Laabani, Rita Tasa ja
Helgi Loigu tõlkes kümmekonna
saksa kirjaniku proosat ja luulet M.
Sirkel on vahendanud ka saksa kirja
niku Gottfried Benni (1886—1956) es
see "Epiloog ja lüüriline mina". Ar
tiklitest ilmuvad Jussi Vähämäki
"Euroopa identiteet (soome keelest
Kajar Pruul), Hans Magnus Enzensbergeri 'Taandumise sangarid" (sak
sakeelsest käsikirjast tõlkinud M. Sir
kel), Eduard Parhomenko "Eestluse
kategoorilisest imperatiivist" ja Ser
gei Stadnikovi "Aeg ja igavik muist
ses Egiptuses" I.
Pealkirja "Saatuslikus kolmnur
gas" all meenutab Arno Raag 1940. a.
pöördelisi päevi Tartus, Maimu Berg
aga jagab mälestusi tänapäeva Atlantisest, üleöö ajamerre vajunud riigist
ja tema pealinnast Ida-Berliinist.
"Foorumis" teeb Voldemar Pinn jut
tu sünergeetilisest mõtlemisviisist,
Uno Mereste võtab sõna teemal
"Omandiõiguse järjepidevus ja sünergeetika". Arvustuste osas on Too
mas Liivil, Toomas Haugil ja Luule
Epneril vaatluse all Piret Kangru,
Karl Muru ja Ülo Töntsi koostatud
"Väliseesti kirjandus", Tarmo Vahter
annab hinnangu kolmele detektiiv- ja
põnevusromaanile
(Juhan
Paju
"Haapsalu detektiiv" ja "Kagupassaat" ning Vello Lattiku "Sirge säär
sukas roosas"), Piret Viires aga Karl
Martin Sinijärve luuleraamatule
'Vari ja viisnurk". Lõpus on avalda
tud Miili Mallika "Pealinna kiri", mis
ilmus "Odamehes" 1919. aastal.
Number on illustreeritud kunstnik
Urmas Viigi tööde reproduktsiooni
dega. Tema loomingut tutvustab
Harry Liivrand. 96 lk. Hind 1.20 rbl.

Avaldab Eesti Vabariigi viimase
peaministri Jüri Uluotsa 1930. aastal
peetud kõne Poola—Eesti ajaloolis
test suhetest. R. A. Dahli ettekande
"Demokraatiale ülemineku teed" m.
a. Moskvas toimunud rahvusvaheli
sel konverentsil, paavst Johannes
Paulus II arvamuse eetika alustest,
tšehhi majandusteadlase Zdislav
Schultzi artikli "Erhardi reform" ala
pealkirjaga "Tsentraliseeritud plaa
nimajanduselt raha turumajandusele
ülemineku probleemid Lääne-Saksamaal 1948. aastal".
Lisaks muid põnevaid lugusid,
nagu Nikita Hmštšovi mälestusi
Lavrenti Beriast, Jaak Olepi "Legend
Raoul Wallenbergjst", pealkirja "Termidoor" all katkendeid Lev Trotski
1936. a. kirjutatud raamatust "Mis on
NSV Liit ja kuhu ta läheb?". Toomas
Alatalu "Tuva — Baltikumi saatuse
kaaslane Aasias", katkendid Saksa
luure kunagise ülema SS-Brigadeführer Walter Schellenbergi mäles
tustest "Kas gestaapo šeff Müller oli
Nõukogude agent?", Andrew Mortoni "Prints Charles ja leedi Diana:
raske on tajuda oma rolli" ning järg
nema jääv kirjapanek, milles praegu
Tallinnas elavad naaberriigi luurajad
Viktor Gromov ja Maria Gromova
meenutavad oma eluteed. Numbri
lõpetab Jaak Olep kirjutisega "Sotsia
listlik realism arhitektuuris". 96 lk.
Hind 75 kop.

'HORISONT" nr. 12.
Meenutuste sarjas kõneleb aka
deemik Harald Keres seekord Eesti
Teaduste Akadeemia loomise prob
leemidest, teises kirjutiste sarjas
"Kvartsist pärliteni" räägib akadee
mik Anto Raukas teemal "Mineraalid
amuleti, talismani ja ravimina",
med.-dr. Aili Paju aga teemal "Ravi
mid elavas rakus". "Intervjuu" on
füüsik Jaak Lõhmusega, lehekülge
del "Kukk kirikutornis ja aabitsas"
selgitab Liivi Aarma, kust selline kuketraditsioon alguse on saanud, jne.
Tiraaž 16 300.38 lk. Hind 1.80 rbl.

"TEATER. MUUSIKA. KINO"
nr. 12.
Traditsiooniline intervjuu on
Mihkel Tiksiga, küsitlevad Reet Neimar ja Jaan Ruus. Teatrilehekülgedelt saab lugeda veel teatrikriitikute
Reet Neimari ja Kadi Herküli dialoo
gi pärast Viljandis nähtud "Kajaka"
etendust ja Ülo Töntsi muljeid Saksa
maa teatrifestivalilt "Theatertreffen
'91”.
Muusika valdkonnast leiame vee
rud "Jumalaga, Mozart!", Kristel
Pappeli kirjapaneku "Schönberg,
Mooses ja Jumala-idee", Immo Mih
kelsonilt kõneluse möödunud aasta
algupoolel ilmuma hakanud muusi
kalehest "inVOX" ja Patrik von Zur
Mühleni artikli sajandivahetusel
kontserttenorina üldtuntud Raimund
von zur-Mühlenist. Peale selle pildis
antud seltskonnakroonikat ja "Perso
na grata. Arvo Leibur".
Filmilehekülgedel heidab Sulev
Teinemaa pilgu inglise režissööri Derek Jarmani filmimaailma, Andres
Söödi tõsielufilmi "Põgenemine" hin
davad Evald Laasi ja A m o Oja, eesti
filmi tulevikku puutuvale küsitlusele
vastavad seekord Tõnu Karro, Lauri
Kärk, Priit Pärn ja Leida Laius. On ka
ülevaade 1991. a. rahvusvahelistest
filmiauhindadest ja lõpuosa lühifil
mide müümist käsitlevast tõlkeartik
list. Reet Varblase vaateväljal on
ameerika kunstniku Jeff Koonsi kõ
muline looming. Trükiarv 7500.96 lk.
Hind 2 rbl.

EESTI RAAMATUKOGUDE
LIIGITUS SÜSTEEMI TÄIEN
DUSI.
Koostanud Maara Uksti. 24 lk.
Eesti Rahvusraamatukogu, 1991.

"AJA PULSS" nr. 22.
Sisaldab Eduard Ševardnadze
järgnema jääva kirjapaneku "Miks
Gorbatšov meid kuulda võtta ei taht
nud?", Kalevi Kvellilt järjekordseid
muljeid USA-st, intervjuud valitsus
nõunik Vladimir Juškiniga ("Fuuga
balalaikale eesti rahvaviisi teemal"),
Taanis elava arhivaari Vello Helgiga,
kes räägib sealsest eestlaste kogu
konnast, ja "EKE Projekti" teise osa
konna peainseneri Am o Kaleviga
('Talu algab projektist"), veerge^
poptähest Michael Jacksonist jne. Ti
raaž 32 900.32. lk. Hind 1.20 rbl.

"TULIMULD" nr. 4,1991. Eesti
kirjanduse ja kultuuri ajakiri.
Uues 'Tulimullas" on avaldatud
Hilda Esko ja Salme Raa Jma luu let
Salme Raatma sulest on ka Valev
Uibopuu romaanide "Mina ja tema"
ja "Ainult juhus" pikem käsitlus.
Fanny Sivers kirjutab seekord kloost
ritest — 'Varjupaik ja lahinguväli".
Urmas Bereczkilt on novellett "Cag
liari kaja". Toimetaja Bernard Kang
ro on publitseerinud neli talle saade
tud pihtimuslikku kirja — Kari
Ast-Rumorilt Uku Masingult, Hel
mut Tarandilt ja Kersti Merilaasiltllmar Arens on arhiivist leidnud huvi
pakkuvaid materjale selle kohta,
kuidas XVIII sajandil põletati Rootsis
viina sipelgapesadest Eevi End kir
jutab "Vida Juse elust ja kunstist".
Marja-Liisa Pynnose Tampere Üli
koolis kaitstud väitekirja rootsisoome kirjandusest tutvustab põhjali
kult Valev Uibopuu. Elmar Pettailt
on laašt-mõtisklus 'Vaikus", Vello
Helk tutvustab "17. sajandi Tallinna
juhutrükiseid Rootsi Riigiarhiivis".
Bernard Kangro kirjutab "Luuleteat
rist "Varius"". Oskar Kruus vaidlus
tab mõned J. Kaubi Gustav Wulffi
elu- ja loominguloo käsitluses esita
tud seisukohad. Ilse Lehiste arvustab
Arved Viirlaiu luulekogu "Valgus
rahnude all", Tarvi Talv üritab end
sisse lugeda Bernard Kangro lüürilis
tesse poeemidesse — "Süda ei põle
ära".
Ajakiri sisaldab toimetusele saa
detud kirjanduse nimekirja ja 1991.
a. sisukorra.

M. Kazuri. T1POLOGIJA
KOMMUNKATTVNÕH POTREBNOSTEIIZUTŠENIJA
RUSSKOGO JAZÕKA NA FILOLOGITŠESKOM FAKULTETE.
E Vilde nim. Tallinna Pedagoogi
line Instituut, 1991. 58 lk Trükiarv
300.

"Sirp” nr. 4
24. jaanuar 1992
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JA TEMATAOLISTELE!
a ei saa aru. Kõigil on nüüd siis süda hale
dusest lõhkemas, jah? Nagu muud teha
polekski kui südames urgitseda. Ma mõt
len siin kedagi Henno Käod, kelle "kirjatükki" on
lausa häbi lugeda.
Henno Käo, Teie olete siis see, kes tahab tagasi
pöörduda nendesse aegadesse, millal ausambaid
püstitati. Muidugi, Teie olete ju sel ajal kasvanud!
Lenin võeti Teilt ära, nüüd tahate uut. Sellele Te ei
mõtle aga üldse, et keegi võib Teie plaani läbi
näha! Ja ärge arvakegi, et skaudid ja gaidid hakka
vad samba jalamile lilli tooma! Nad ei tahagi Teie
kirjandust, neile piisab skaudi- ja gaiditarkuste kä
siraamatust. Ega noored ole nii rikutud kui Teie
põlvkond! Mait Raun juba näitas seda, kusjuures
ülimalt veenvalt. Ah sa mait kohe!
Teie muidugi raamatupoes ei käi, kirjutate ise
raamatuid. Mugav mees! Sellepärast Te ei teagi, et
seal on praegu väga palju põnevat lastekirjandust.
Neid raamatuid võib isegi värvida. Teie istute ko
dus ning haudute oma plaane. Kui Teil oleksid
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“Sirp ja Vasar” nr. 4
1947
Nikolai Karotamm
rahva truu poeg.

on

oma

(Saadikukandidaadi tutvustus)

E i o le
mingisuguseid aru
saadavaid eesmärke, mis õigustak
sid uut sõda.
JOSSIFSTALIN

1952
Selleks vajavad lapsed laule
Nõukogude riigi armastatud juhti
dest, riiklikest tähtpäevadest, Nõu
kogude armeest, kuid neid laule
o n väga vähe, algupäraseid eel
kooliealistele ainult mõned üksikud.

ausad kavatsused, siis oleksite oma projektis piir
dunud mõne tagasihoidliku ristiga. Oleksite kut
sunud "Sõnajala" esinema ning kõik oleks lihtne
ja loomulik. Sest eks ole me ju kõik surelikud, ka
lastekirjandus, mis Teile meeldib, ja seda sünd
must tuleb tähistada kristlikult ning hardalt.
Te olete pagan, sest miks Te muidu tsiteerite
laulusalmi! Kohe saab aru, mida tegelikult ihkate:
tahate peiedel lihtsalt sülti süüa! Aga võib-olla ta
havad teised ka sülti. Ega minugi suu seinapragu
ole. Eks kutsuge siis mind ka pidule! Võib-olla ma
siis isegi hääletan mingi lihtsa ausamba poolt. Ega
eesti ja muid asju üksi ajada saa, ikka kambaga te
hakse seda.
Mina olen igal juhul oma sõna öelnud: kui Te
mind sülti sööma ei kutsu, siis Te minu häält ei
saa ja mingit Teie ausammast ei tule!
Veel mitte Teie TÕNU SEERO

LAPSEVANEM

Kuni viimase ajani p o l e teat
ri (“Vanemuise”) kunstiline nõukogu
suutnud vältida repertuaari valiku
juhuslikkust ja perspektiivitust.
ARDILIIVES

1962
Jüriste o n hädaohtlik sellest
hoolimata, et bussis sõites ta ei jäta
kasutamata juhust istme pakkumi
seks daamile.
ANTS SAAR

Turbini vildakate seisukohtade õnge
otsa sattus, tõestab, et meie noortel
kunstnikel p o l e selged mitmed
esteetika aabitsatõed, sealhulgas
ka kunsti spetsiifika mõiste.
LEO GENS

1972
Nööril o n kaks otsa, alustada
aga tuleb ühest.
Kirjandusaastatel e i o le
gust ega lõppu.

K.-A. HINDREYST
älgisin huviga Margus Kasterpalu telesaadet 16. jaan. kxi.
kirjanik Karl-August Hindreyst ja mulle meenus üks kohtumi
ne temaga, mida ei tahaks enda tea
da jätta.
See juhtus 1933a. Töötasin Val
ga Rahvaülikooli juhatajana ja kut
susin oma kodulinna esinema palju
sid väljapaistvaid kultuuri- ja
ühiskonnategelasi. K.-A. Hindreyga
leppisime kokku, et ta esineb loengu
ga oma Belgia Kongo reisist ja näi
tab ka valguspilte. Ettekanne oli hu
vitav, pildid samuti, kuulajaid oli
ohtrasti. Meelde on jäänud tema
repliik: "Kui nii väikesel riigil nagu
Belgia on nii suur asumaa, siis miks
ei võiks oma asumaa olla ka Eestil?"
Kuid hoopis põnevamaks kujunes
meie hilisem koosistumine restora
nis "Säde". Tellisin oma külalisele
õhtueine ja kohvi likööriga. Rahvast
oli hõredalt. Nurgas oli klaver ja
kogu õhtu mängis sellel 40—50aastane daam populaarseid lugusid.
Vestlesime, ja mida rohkem me li
kööri jõime, seda jutukamaks Hindrey muutus, kusjuures jutus oli ka
parasjagu enesekiitust. Vestlesime
niimoodi umbes 3 tundi. Kella 11
paiku õhtul oli Hindrey järsku ka
dunud. Imestasin, kuhu ta võis jää
da. Järsku tuleb minu juurde resto
rani omanik ja küsib: "Ega te ole
märganud, kuhu on jäänud minu
klaverimängija?" Restoran oli sel
momendil juba tühi. Imestasime
•riõlemad: minul kadus külaline, te
mal klaverimängija... Tänapäevani
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See, et Põldroos nii kergesti

RASSUL GAMZATOV

VEEL

V A N A D N A L J A D : P EEP P E D M A N S O N (1988)

al

nerd kaks omavahel kokku said. Kui
ma mõni päev hiljem restoranist läbi
astusin, nägin taas klaverimängijat
oma kohal, aga restorani omanik \
kurtis: "See daam oli kolm päeva ka
dunud. Kui tagasi tuli, olid tal pisa
rad silmis. Teie külaline oli ta ära
meelitanud. Daam oli temaga koos
öise rongiga Tartusse sõitnud."
Hindrey oli siis 58. Mehise väl
janägemisega, nagu ta oli, suutis ta
klaverimängija mõne minutiga ära
võluda...
RUDOLF ALLER

ÜLO TÖNTS

1982
Ajakirja Teater. Muusika. Kino*
tiraaž o n 21 000, seega ligi kolm
korda väiksem kui “Sirbil ja Vasa
ral".
JAAK ALLIK

Väita, et “Nukitsamees" e i
o I e tehtud kindla käega, oleks
vale.
JAANPAAVLE

1987
Uus põlvkond kunstis o n ole
mas, aga tal puudub oma kriitika.
TAMARA LUUK

Väino Ilusa “Käekäik" sunnib
mind kokkuvõttes meenutama Ernest Hemingway tunnetatud tõde
must: “Maailmas e i o le raske
mat asja kui kirjutada lihtsat ja
ausat proosat.”
VAAPO VAHER

KODAMU

KODUPERENAISTE
«Näe, jä lle k od u p eren aiste m e e le 
avaldus,»
ü tlevad in im esed B u en os
A irese tä n a v a te l tu n n u stu se ja ¡poole
hoiu ga.
A rg en tiin a n a ised v õ itle v a d
ilkka
en erg ilisem a lt elu k a llid u seg a , sp e k u 
lan tid e, v a h eltk a ü b itseja te ja (monopo
lidega. S ee on tä iesti aru saad av. K eegi
ei taha se ista eem a l se lle st v õ itlu sest,
igaüks tahab kaasa aid ata. S ee on uus
m eeleolu , m is on haaran u d peaaegu
eran d itu lt kõiki A rg en tiin a n aisi n in g
m ille kohta ü tles h ä sti üks k odupere
naine, kuue lapse em a B uenos A irese
töölisk vartali B arracasi turul:
«Olen
väsin u d se lle st v ile tsu se st. Ma e i su u d a
enam v ä lja 'kannatada, e t la ste to itu
tu leb k ogu aeg piirata.»
Lapsed sam m u vad ü h es reas em a 
dega v õ itlu ses le iv a -, p iim a -, lih a - ja
p u u v ilja h in d a d e
a la n d a m ise
ee st.
K ah ek sa-aas tan e p o iss ü tle s
ü h ele

Peatoimetaja
TOOMAS KALL
Toimetuse kolleegium:
"Sirp"
SIRJE HELME, ARVO
Indeks 69786 IHO, JAAK
KANGILASKI,
MARJU LAU
RISTIN, MIKK MIKI
VER,
REIN RAUD,
LEPO SUMERA, IKE
VOLKOV,
PEETER
VÄHI.

k od u p eren aiste
k om itee
esim ehele:
«Senjoora, k u i te järgm ine kord läh ete
lin n a v ä lja k u le, paluge m in u isa, et
ta lubaks m u l teiega k aasa tulla ja
pla k a tit kanda.» Sam a poisike k üsis,
kas ta to h ib p lak ati
jaok s joonise
teha. S ed a lu b ati. Ja m illin e tõre joo
n istu s tu li välja: nain e vaatab ah as-

tusetf;» tu ru l hindu: k artu l — IH !><•<*ovjL, Vir&itvütL-— iü p e e s o t. . .
k a n d ek o tile
(kirjutas noor (kunstnik:
«Tühi.» S elle l p oisil on n eli väikse*
m at ven d a ja h aige em a. T a teab väga
h ä sti, (kui ¡raske on ela d a p raegu ste
turuhindadega.
B arracasi tõöliafkvartalia o n v õ itlu 
sek s elu k a llid u sega loodud n eli 'kodu
p eren a iste (komiteed. M atadero6e k v a r 
talis, kus asub su u r vabrik, lev ita ti
n a istöö liste h u lgas len d leh ti, m is k u t
susid osa võtm a kodu perenaiste koos
o lek u st, «et ü h iselt arutada, m is tu leb

PROTEST
ette
võtta
hind ad e
alan dam iseks».
K oosolekul
loodi k odu perenaiste Ja
n aistööliste ühin e kom itee.
N iisu gu sed sün dm used toim u vad lin - ,
na k õigis rajoon ides. K oduperenaiste
k om iteed töötavad v ä lja oana (konk
reetsed
tegevu sp laan id , e t su ndid a
linna
võim usid
avam a
toid u ain ete
kauplusi, k u s m ü ü ak se liha ja teisi
toidu aineid k indlate hindadega. K on t
roll n iisu gu ste kaupluste üle kuulub
jä lleg i k oduperen aiste k om iteedele,
S u ur k od u p eren aiste m eelea v a ld u s
v a litsu se m aja juures avald as p ro
testi elu k allid u se tõu su vastu ja an d is
üle kogu pealinn as kogutud tuhanded
allk irjad
n õud m isega
v iiv ita m a tu lt
hinnad stab iliseerid a ja allutad a rahva
k on trollile,
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ral pöörduda kir
jastuse tehnilise
kontrolli osakon
na poole,
tel.
681411.

