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SOOME JA EESTI VAHELISTEL SUHETEL OLI 20. SAJANDI ALGUSES OLULINE ROLL VAIMSE ARENGU 
AVARDAJANA. 100 AASTAT HILJEM ON OLUKORRAS PALJU SARNAST: KAKS VÄIKEST RIIKI ON OSA 
GLOBAALSEST MAAILMAST — JA KESET EUROOPA RAPUTUSI.

ANU LAITILA
SOOME INSTITUUDI JUHATAJA

S oome lahe alt jooksva 90 km pikkuse 
tunneli planeerimistööd on alanud. 
Pidulik ja deklaratiivne Soome «sild» 
on pärit Lydia Koidula 19. sajandil kir-

jutatud luuletusest:
«Silla otsad ühendatud, / Kandes ühte isa-

maad; / Tõe templiks pühendatud... / Nägu – 
millal tõeks saad?!»

Sel romantilisel metafooril on kindlasti ol-
nud kahe riigi suhetele oma mõju, aga samas 
on see aastakümnete jooksul ka kulunud. Sel-
le tähendus rahvaste ühendajana üleilmastu-
nud maailmas kõlab täna natuke vanamood-
salt.

Tunnel ei ole sugugi nii muljetavaldava 
struktuuriga kui sild. See on nähtamatu, see-
tõttu võib-olla isegi Soome ja Eesti suhete pa-
rem metafoor, millel on ajalooliste põhjuste ja 
olude tõttu peidetud tähendus. Ühise saja-
aastase ajaloo algus ja tänapäev on olnud näh-
tava koostöö aeg. Venemaa valdusesse kuulu-
nud endised kosmopoliitsed asumaad leidsid 
teineteist juba 20. sajandi alguses transpordi-
ühenduste arenemise käigus.

20. sajandi alguses oli Eesti Soomega võr-
reldes palju haritum, vaimsem ja linlikum. Poo-
le sajandi pikkusele okupatsiooniajale järgne-
sid tahe ja püüd Soomele kiiresti järele jõuda. 
Taas on osa meist valmis väitma, et Eesti on 
dünaamilisem ja tulevikku suunatum kui märk-
sa stabiilsemates tingimustes sirgunud Soo-
me.

SOOME JA EESTI EUROOPA OSANA
Soome Instituut on HeadRead festivalile pan-
nud kokku kirjandusvestluste sarja, mis põhi-
neb erinevatel ajalooperioodidel ja teemadel. 
Programm on koostatud koos Helsingi kirjan-
dusfestivaliga Helsinki Lit, Soome Kirjanike Lii-
du ning HeadRead festivaliga. «Üheskoos» on 
Soome 100. juubeliaasta märksõna ja inspirat-
siooniallikas. Tähistamine Eestis on oluline, 
sest siin on iseseisvusel väga eriline tähendus.

Soome on saja aastaga arenenud ühest Eu-
roopa vaesemast riigist üheks maailma võrd-
õiguslikumaks riigiks. Soome nüüdiskirjandu-
se tegevustik paigutub üha sagedamini Soome 
kõrval maailma eri kohtadesse. Uus kirjutav 
põlvkond on teadlik globaalsetest probleemi-
dest: kliimamuutusest, majandus- ja pagulas-
kriisist, inimõiguste rikkumistest ja rahvara-
hutustest, mis jõuavad iga päevaga lähemale 
meie kodumaale. Kirjanikud käsitlevad ebaõig-
lust ja inimlikke kannatusi ausamalt kui kuna-
gi varem.

Nüüdiskirjanikud on üles kasvanud teistsu-
guses kultuurikliimas kui eelkäijad. Nõukogu-
de Liidu lagunemine ja Euroopa Liidu sünd and-

sid märku paremast tulevikust. Vastukaaluks 
hakkas Euroopas levima rahvuslus, omanda-
des ka julmi väljendusvorme, kuigi need põhi-
nesid suuresti ebakindlusel, teadmatusel ja 
hirmudel. Praegust aega iseloomustavad iga-
nädalased uudised terrorist ja massimõrva-
dest. Idee tsiviliseeritud Euroopast on murde-
punktis.

Kirjanik ja filmirežissöör Elina Hirvonen lä-
heneb maailmale kosmopoliitselt nii oma raa-
matutes kui ka dokumentaalfilmides. Tema 
uus film «Kiehumispiste» («Keemispunkt») kä-
sitleb etniliste rühmade omavahelisi suhteid 
multikultuurses Soomes. Teise romaani tege-
vustik toimub Aafrikas, kus kirjanik mitu aas-
tat elas. Suure maailma ja kahe väikese soo-
meugri rahva vahelisest suhtest vestlevad pü-
hapäeval, 28. mail Elina Hirvoneniga psühho-
loogiliste romaanide autor Riikka Pulkkinen 

ning eesti kirjanik Kätlin Kaldmaa. Vestlust 
juhib Helsinki Lit festivali programmijuht, kir-
janik Philip Teir.

Lisaks psühholoogilistele teemadele ise-
loomustavad soome nüüdiskirjandust ajaloo-
lised romaanid. HeadReadil üles astuvad Kjell 
Westö ja Sirpa Kähkönen on ühed Soome tun-
tumad ajalooliste romaanide meistrid. Finlan-
dia kirjandusauhinnaga pärjatud Westö on oma 
loomingus käinud läbi peaaegu kõik aastaküm-
ned 1918. aasta kodusõjast tänapäevani. Wes-
tö vestleb festivalil neljapäeval, 25. mail Philip 
Teiri eestvedamisel noore rahva kirjandusliku 
identiteedi otsimisest ja sündimisest, vestlus-
ringis osalevad veel kirjanikud Venla Hiidensa-
lo ja Riikka Pelo.

Hiidensalo viimane romaan käsitleb maa-
likunstniku Albert Edelfeldti elu, Riikka Pelo 
Finlandia auhinna võitnud teos keskendub 

venelannast luuletaja Marina Tsvetajeva elu-
käigule.

VAIKUSE AASTAD JA  
«PÕRANDAALUNE ÜHENDUS»
Eesti ja Soome suhete põrandaalune aeg algas 
30. novembril 1939, kui Nõukogude Liit ründas 
Soomet. Juunis 1940 tõmmati Eestis lipuvardas-
se sirbi ja vasaraga lipp ning koostöö kahe riigi 
vahel katkes. Pöördeline muutus toimus, kui 
Soome president Urho Kekkonen külastas Tar-
tut 1963. aastal. Ta pidas eestikeelse kõne, mil-
les kutsus eestlasi üles kandma hoolt eesti kee-
le, kultuuri ja identiteedi eest. Suhtlus hakkas 
kiduralt, aga visalt arenema. Kui Eesti peaaegu 
30 aastat hiljem taas iseseisvaks sai, olid kul-
tuurisuhted juba aastaid olnud tugevad ja ela-
vad.

Nõukogude Eesti viimaseid aastaid tunne-
vad eriti hästi tõlkijad-kirjanikud Juhani Salo-
kannel ja Maimu Berg. Nad on teinud märkimis-
väärse elutöö «keelte ja kultuuride suursaadi-
kutena» ja neil on mõõtmatult sügav arusaami-
ne riikide suhetest eri aastakümnetel. Kui nad 
olid noored aktiivsed kirjanikud, siis oli kirjan-
dusel olulisem ühiskondlik roll kui tänapäeval. 
Soome kirjastamisvaldkonna muutused on mõ-
jutanud ka tõlgete hulka ja selle kaudu Soome 
ja Eesti kirjandussuhteid viimase kümne aasta 
jooksul.

Eri aastakümnete kirjanduslikust koostööst 
vestlevad reedel, 26. mail Soome Instituudi 
programmijuhi Anna Laine eestvedamisel Juha-
ni Salokannel, soomerootsi uue põlvkonna kir-
janik Emma Juslin ning kirjastaja-tõlkija Tauno 
Vahter, kes on lisaks tõlkimisele valinud kirjas-
tamiseks mitu olulist Soome teost.  

Laupäeval, 27. mail on teema kirjanike vaba-
dus. Soomes oli 1970. aastatest ehk Kekkoneni 
ajast kuni Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni 
nn soometumise ajajärk. Soometumine tähen-
dab väikse demokraatliku riigi alistumist suure 
totalitaarse riigi tahtele. Vestlusringis vaadel-
dakse, kuidas nõukogude aeg Eestis ja soome-
tumise aastad Soomes kujundasid kirjaniku 
identiteeti. Kust kulgesid ja kulgevad sõnavaba-
duse piirid? Teema üle arutlevad kirjanik Venla 
Hiidensalo eestvedamisel kirjanikud Tuula-Lii-
na Varis, Maimu Berg ja Sirpa Kähkönen, kelle 
teos «Graniitmees» ilmus äsja eesti keeles.

Sild või tunnel — vahet pole. Peamine, et ini-
mesed kulgevad vabalt ja kultuurid omavahel 
suhtlevad. Maailmapoliitilised võimusuhted ja 
kitsaskohad on huvitavad teemad Eestis, mis 
valmistub parasjagu saama pöördelisi aegu ela-
va Euroopa Liidu eesistujariigiks. Enne eesistu-
misperioodi algust saame aga veeta 10. juuni 
üheskoos Soome 100. sünnipäeva tähistades 
ning Vabaduse väljakul Soome-Eesti kontserti 
kuulates. Sel päeval levib Soome üle kogu Tal-
linna. Ootame sind peokaaslaseks! 

SOOME 100 
VESTLUSRINGID

25. MAI KELL 18
«NOORE RAHVA ENESEOTSINGUD»
VENLA HIIDENSALO,  
KJELL WESTÖ, RIIKKA PELO, 
MODERAATOR PHILIP TEIR

26. MAI KELL 17
«SOOME JA EESTI KIRJANDUSLIK 
SÕPRUS»
TAUNO VAHTER, JUHANI 
SALOKANNEL, EMMA JUSLIN, 
MODERAATOR ANNA LAINE

27. MAI KELL 16
«VAIKIMISE AASTAKÜMNED»
TUULA-LIINA VARIS, MAIMU BERG, 
SIRPA KÄHKÖNEN, MODERAATOR 
VENLA HIIDENSALO

28. MAIL KELL 15
«VÄIKE MAA SUURES MAAILMAS»
RIIKKA PULKKINEN,  
ELINA HIRVONEN, KÄTLIN KALDMAA, 
MODERAATOR PHILIP TEIR

ÜKS OLULINE SILD 
SOOME JA EESTI 
VAHEL OLI VIRU 
HOTELLI EHITUS 
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EESTI KIRJANDUSE KAVA BALANSSEERIB 
TRADITSIOONIDE JA UUDISÜRITUSTE VAHEL

JAN KAUS

K äesolev aasta läheb kind-
lasti Tallinna kirjandusluk-
ku, sest alates 1. jaanuarist 
koondusid A. H. Tammsaa-

re majamuuseum ja Eduard Vilde 
muuseum uueks organisatsiooniks, 
mis kannab nime Tallinna Kirjandus-
keskus. Kuna keskuse soov pole ai-
nult väärtustada kahe klassiku loo-
mingut, vaid keskenduda laiemalt nii 
Tallinna kirjanduslikule pärandile kui 
ka tulevikule, siis on täiesti loomulik, 
et 2017. aasta festivali HeadRead ka-
vast leiab kaks Tallinna Kirjandus-
keskuse vestlusringi.

Üks neist käsitleb Mati Undi loo-
mingu seoseid Tallinna linnaruumi-
ga — mäletatavasti ei kohta Undi 
proosas ja esseistikas viiteid mitte 
ainult Mustamäele, vaid ka Lasna-
mäele ja Kadriorule. Vestlusring leiab 
aset reedel, 26. mail kell 16 Tallinna 
Keskraamatukogus ja sõna saavad 
Maarja Vaino, Mihkel Mutt ja Vilen 
Künnapu. Teine vestlusring on pü-

hendatud legendaarse kirjandusliku 
rühmituse Siuru sajandale aasta-
päevale, mida on tegelikult plaanis 
tähistada korralikult läbi terve käes-
oleva aasta. 

Esimene suurem siurutsemine 
toimubki neljapäeval, 25. mail kell 16 
Kirjanike Maja musta laega saalis, 
kus Jaanus Vaiksoo, Toomas Haug ja 
Raimo Jõerand arutlevad Siuru feno-
meni üle. Kirjanduskeskuse vestlus-
ringidest saab pikemalt lugeda kõr-
valloost.

Siuru juubelil — ja selle tähista-
misel — on aga 2017. aasta festiva-
li HeadRead eesti kavaga veel paar 
huvitavat seost. Esiteks: tänavu on 
huvilistel võimalus osa saada era-
kordsest kirjanduslikust jalutuskäi-
gust, mille ajal liigutakse just Siuru 
jälgedes. Spatsiirkang toimub nel-
japäeval, 25. mail kohe pärast seda, 
kui on lõppenud Siuru-teemaline 
arutelu Kirjanike Majas. Jaanus 
Vaiksoo teeb paar kiiret sammu ja 
jõuab kell 17 Pikale tänavale Siuru 
maja ette, kus ootavad need huvili-

sed, kes pole tulnud koos temaga 
musta laega saalist.

VIIEPÄEVANE 
KIRJANDUSPILGAR

Teist Siuru-seost pean hakkama se-
letama kaugemalt. Teatavasti korral-
dasid Siuru liikmed 1917. aasta 25. 
oktoobril Estonia kontserdisaalis 
ekstravagantse loterii-allegrii, mis 
praeguste väärtushinnangute valgu-
ses balansseeris päris osavalt polii-
tilise korrektsuse piiril. Kui Anu Saa-
gim elanuks sada aastat tagasi, ol-
nuks ta kindlasti Siuru peol kohal ja 
võib-olla kirjutanuks seltskonnalu-
gude asemel vaimukaid jutukesi, mi-
da praegused koolijütsid õpikust lu-
gema peaksid.

Igatahes oli siurulaste eesmärk 
oma loomingu avaldamiseks tavapä-
rasest värvikamal viisil raha koguda 
ja sestap said balli loteriil osalejad 
osta igasuguseid asju — alates näit-
lejanna Erna Villmeri suudlusest ku-
ni võimaluseni kasutada 15 minutiks 
vembumehi-irvhambaid August Gai-

litit ja Henrik Visnapuud. Kogu muu 
möllu kõrval leidis loomulikult aset 
kirjanduslik kava ning ennekõike oli 
siurulastel plaanis lugeda oma aval-
damata teoseid nagu Gailiti «Saata-
na karussell» või Johannes Semperi 
«Üle kanarbikuse palu». Eks osalt oli 
tegu ka müstifikatsiooniga — muu-
hulgas kuulutati välja August Kitz-
bergi värske, spetsiaalselt Siuru tu-
luõhtuks kirjutatud viievaatuseline 
näidend, ent tegelikult võttis August 
Alle Kitzbergi külajutust dialoogi, mi-
da Paul Pinna ja Eduard Türk ette 
kandsid.

Ent mis on sellel ühist festivali 
HeadRead programmiga? Kas tuleb 
samasugune pidu? Kas saab samuti 
osta mõne praegu tuntud näitlejan-
na suudluse? Või saada enda käsu-
tusse mõni kaasaegne proosa- või 
luuleklassik? Seda paraku mitte, ol-
gugi et pidu tuleb, ja lausa viiepäe-
vane. Ent kirjanduslikus mõttes on 
seos Siuru tuluõhtuga olemas ning 
mõõtkava mõttes on festivalil kavas 
Siuru pilgar ületada.

Neljal õhtul — kolmapäevast lau-
päevani — esinevad Kirjanike Maja 
musta laega saalis kokku kaksteist 
hetkel olulist eesti autorit, kes asu-
vad ette kandma oma värsket loo-
mingut; tekste, mis pole varem pub-
liku ees kõlanud, mida pole siiani ku-
sagil avaldatud. Niisiis: kaksteist 
maailma esmaettekannet neljal õh-
tul. Autorid on (tähestikulises järje-
korras) Vahur Afanasjev, P. I. Filimo-
nov, Mehis Heinsaar, Kätlin Kaldmaa, 
Maarja Kangro, Eva Koff, Janika 
Kronberg, Kaupo Meiel, Anti Saar, 
Triin Soomets, Ilmar Taska ja Leelo 
Tungal.

Et korraldajad pole andnud au-
toritele mingeid sisulisi suuniseid, 
saab olema huvitav jälgida, kas mul-
tifunktsionaalsed Afanasjev, Filimo-
nov, Heinsaar, Kaldmaa, Kangro, 
Soomets või Tungal esitavad proo-
sat või luulet. Või astuvad äkki värs-
sidega lavale kirjandusloolane 
Kronberg, näitekirjanik Koff või pro-
saist Taska? Olgu žanrivalik milline 
tahes, on enam kui võimalik, et mõ-

TÄNAVU TÄHISTATAKSE KIRJANDUSLIKU RÜHMITUSE SIURU SUURT JUUBELIT. © KIRJANDUSMUUSEUM
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nigi uus tekst, mis festivalil esimest 
korda publiku ees kõlab, võib imbu-
da eesti kirjanduslukku või kandu-
da musta laega saalist sinise taeva-
ga maailma.

EESTI KIRJANDUS 
VÕÕRKEELES

Kuid kaheteistkümne autori esmaet-
tekannetega festivali HeadRead ees-
ti kava muidugi ei piirdu. Kui varase-
matel aastatel on meile olnud oluli-
ne rahvusvaheliselt tunnustatud kir-
janike tutvustamine Eesti publikule, 
siis nüüd, kui festivalile saabutakse 
üha tihedamini ja üha organiseeritu-
malt ka väljaspoolt Eestit, on õige 
aeg hakata aitama kaasa eesti auto-
rite rahvusvahelise kaalu suurenda-
misele. Mitte et sellised katsed olek-
sid eesti publiku ees suletud — vas-
tupidi! Täpsemalt öeldes leiab aset 
neljast vestlusest koosnev kohtu-
miste sari, kus lavale astuvad need 
eesti kirjanikud, kelle loomingul on 
praegusel hetkel kõige suurem po-
tentsiaal saavutada kõlapinda väl-
jaspool eesti keelt.

Otsa teeb kolmapäeval, 24. mail 
kell 19 lahti Andrei Ivanov, kelle maa-
gilisse naturalismi aitab huvilisi ju-
hatada Grigori Utgof. Neljapäeval, 
25. mail kell 19 esineb meie kirjandu-
se tõeline enfant superbe Andrus Ki-
virähk, kellega vestleb Indrek Koff. 
Reedel, 26. mail kell 18 küsitleb Tiit 
Aleksejev Mihkel Mutti, kelle «Eesti 
ümberlõikajat» võib kahtlusteta pi-
dada eelmise aasta üheks kõige loe-
tumaks eestikeelseks uudisteoseks. 
Laupäeval, 27. mail kell 18 vestleb 
Marek Tamm aga Meelis Friedentha-
liga, kelle sordiinialune õudukas 
«Inglite keel» kuulus eelmisel kirjan-
dusaastal kriitikute ja lugemisgur-
maanide lemmikute hulka. Eesti kir-
janduse tutvustamisest võõrkeelse-
le publikule saab pikemalt lugeda le-
he teistelt lehekülgedelt.

Veel tõstaksin esile eesti ja vä-
lisluuletajate ühisesinemisi Waba-
duse kohvikus kahel õhtul, reedel ja 
laupäeval kell 19. Eestlastest astu-
vad reedel lavale Doris Kareva ja 
Jaan Kaplinski ning laupäeval Vero-
nika Kivisilla ja Kristjan Haljak. Esi-
mesed kaks teada-tuntud headu-
ses, teised kaks üha enam tuntust 
koguvas headuses.

HEADREADI PROGRAMMI 
PÜSIOSAD

Eks on teada, et elame kiirenevate 
tempode ajastus ning see on toonud 
kaasa vajaduse olla «dünaamiline», 
pidevalt areneda ja muunduda, kan-
napöördeidki teha. Isegi identiteedid 
tunduvad tänapäeval vajavat plasti-
list kirurgiat. HeadRead on kooslus, 
mis osaliselt küll mõistab seda vaja-
dust, kuid teisalt jällegi eirab seda. 
Püsivus on meie kava keskseid mo-
tiive. Muutumatuses, korduvuses on 
oma võlu. Selge, et iga asi — olgu 
füüsiline või vaimne — kulub, ent on 
sama selge, et iga asja ei pea muut-
ma ainult muutmise pärast.

Sestap kohtab meie festivali ka-
vas – ennekõike selle eesti osas – 
küllaltki palju aastast aastasse kor-
duvaid sündmusi. Mõni neist, näiteks 
pühapäevane Niguliste luulemissa, 
on suisa vanem kui festival ise. Mä-
letatavasti pandi sellele kirjandusli-
kule traditsioonile alus nullindate 
suurimal Tallinnas toimunud kirjan-
dussündmusel, Põhjamaade Luule-
festivalil. Kuid lisaks luulemissale, 
kus sel aastal astuvad üles Aime 
Hansen, Kärt Hellerma, fs, Jaak Jo-
hanson, Krista Citra Joonas, Mihkel 
Kaevats, Sulev Oll, Ly Seppel ja Lee-
lo Tungal, jätkame teiste kavapunk-
tidega, mida käsitleme oma identi-
teedi püsiva osana.

Meie programm läheb kolma-
päeval lahti kirjanduskohvikute sar-
jaga, mida alustab kell 16 Maiasmo-
ka kohvikus Paul-Eerik Rummo koos 
Raul Söödiga ning mille otsad vea-
vad Inspiratsioonis kokku Kätlin 
Kaldmaa ja Liisu Siimer. Samuti ko-
gunevad kolmapäeval Kirjanike Ma-

ja musta laega saali lavale Vanalin-
na Hariduskolleegiumi abituriendid, 
kelle kava «Järjest kustub lampe» 
sisaldab väärt kirjandust Juhan Lii-
vist Kristiina Ehinini. Samuti toimub 
KuKu klubis luuledisko, kolmapäe-
vaõhtune tantsurituaal, mille saatel 
ennast lõplikult festivali lainele hü-
patakse — sedapuhku Berk Vaheri 
avarsilmaringilise vinüülinõela all.

Verinoored eesti autorid (loe: üle-
homse päeva klassikud) toovad oma 
debüüdid publiku ette neljapäeval 
kell 19 kohvikus Wabadus ja reedel 
kell 19 Nõmme kultuurikeskuses. Li-
saks mainitud Jaanus Vaiksoo jalu-
tuskäikudele on võimalik sel aastal 
luusida Maarja Vaino seltsis Kadrio-
rus, uidata Eva Kolditsa ja Maarja 
Kangroga Kalamajas ning seigelda 
vanalinna nurgatagustes koos Josef 
Katsiga.

Nagu varemgi, lastakse pühapäe-
va õhtul kell 18 Koidu 84 hoovis kir-
janduse ja muusika saatel festivalist 
lahti ja haaratakse suvest kinni, see-
järel pudenetakse laiali Tallinna loo-
detavasti sumedasse öösse, pärast 
mida sõidavad mõned meist maale, 
mõned välismaale, mõni peab jääma 
linna kükitama, ent loodame, et mit-
te kauaks. Seejärel tõmbub suvi sü-
giseks, minnakse tööle tagasi, sajab, 
läheb libedaks, päikese asemel pea-
me leppima Siriusega, kõik loodavad, 
et 2018. aasta aprillis on ilmataat 
eestlaste vastu leebem kui 2017. 
aasta aprillis ning et otselende 
Londonisse ei tühistata.

Siis aga ongi kuidagi märkamatult 
jälle käes mai lõpp, ning selgub, et nii 
ühes kui teises siin elus saab kindel 
olla, sest on võimalus koguneda luu-
lekohvikutes ja hilisõhtul KuKu klu-
bis — algab järjekordne tulunädala-
vahetus hingele.

NOPPEID EESTI 
KIRJANDUSE 
KAVAST
EESTI AUTORITE UUED 
TEKSTID
24. MAI KELL 18
25. MAI KELL 20
26. MAI KELL 19
27. MAI KELL 19
KIRJANIKE MAJA MUSTA 
LAEGA SAALIS

LUULETAJATE 
ÜHISESINEMISED
26. MAIL KELL 19
27. MAIL KELL 19
KOHVIKUS WABADUS

VERINOORED
25. MAIL KELL 19 
KOHVIKUS WABADUS
26. MAIL KELL 19 
NÕMME 
KULTUURIKESKUSES

NIGULISTE LUULEMISSA
28. MAIL KELL 14

TALLINNA KIRJANDUSKESKUSE 
VESTLUSRINGID
SIURU 100 
25. MAIL KELL 16 KIRJANIKE MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

MATI UNDI TALLINN
26. MAIL KELL 16 TALLINNA KESKRAAMATUKOGU SUURES 
SAALIS

TALLINNA KIRJANDUSKESKUS 
VIIB KIRJASÕNAST EHITATUD 
LINNARUUMI
MAARJA VAINO
TALLINNA KIRJANDUSKESKU-
SE DIREKTOR

V iivi Luik on öelnud, et en-
ne seda, kui Mati Unt kir-
jutas «Sügisballi», ei ol-
nud Mustamäed olemas 

— Mustamäe kui nähtus ei olnud 
sõnastatud. Kuid tegelikult sõ-
nastas Unt palju enamat kui 
Mustamäe — ta sõnastas teatud 
inimtüübid, atmosfääri, ideed ja 
eluhoiakud. Tallinna Kirjandus-
keskuse vestlusringis «Mati Un-
di linn» püüamegi Mihkel Muti ja 
Vilen Künnapu abiga neile linna-
ruumi — Mustamäed — rütmis-
tanud eluhoiakutele, ideedele ja 
tüüpidele jälile saada. Kui palju 
Unt fantaseeris ja kajastas oma 
tekstis utoopiaid/düstoopiaid; 
kas tema teosed on mõjutanud 
meie enesekuvandit Tallinna ela-
nikuna?

Undi puhul on oluline ka see, 
et ta oli linnakirjanik juba enne 
«Sügisballi». Peaaegu kõigi tema 
teoste tegevuspaik on linn, mis-
tõttu on linn ja linnaruum nii või 
teisiti üks olulisemaid tegelasi/
märksõnu Undi loomingus. Vilen 
Künnapu on palutud vestlusringi 
Undi linnakäsitlust vaatlema ar-
hitektina, linnaruumi ja arhitek-
tuuri (metafüüsilise) mõtestaja-
na. Mihkel Mutt on ise loonud 
eesti kirjanduse meeldejääva-
maid linnaflanööre, tegelaskuju-
sid, kellele linn on pärisosa. Mil-
line on tema vaade Undi linnale ja 
linlastele?

Mati Unt on Tallinnas elanud 
Mustamäel, Lasnamäel ja Kad-
riorus. Meil on olemas kaastee-
liste mälestusi nii tolleaegsete 
elupaikade kui ka sündmuste 
kohta, kuid linnaruumi pole sel-
lest jäänud mingit jälge. Vestlus-
ring võiks arutada ka seda, mis 
on Tallinna Kirjanduskeskuse üks 
tööülesandeid: kuidas kirjandust 
ja kirjanikke linnaruumis nähta-
vamaks muuta. Korduvalt on rää-
gitud sellest, et Mustamäel võiks 
olla Undi monument, kuskile 
võiks ju tulla Sügisballi tänav või 
park, kas või bussipeatuse nimi…

Siit jõuame Siuruni, mis on 
Tallinna Kirjanduskeskuse teise 

vestlusringi fookuses. Siuru mä-
lestus linnaruumis on Tallinna va-
nalinnas n-ö Siuru majana ole-
mas. Henrik Visnapuu on ilusti 
kirjutanud: «Selle väikese laud-
konna [Siuru] peakorteriks kuju-
nes Artur Adsoni tuba Pikas tä-
navas number 34. Adson keetis 
oivalist kohvi ja vana tallinlasena 
oskas ta hankida sinna juurde ka 
mõndagi vajalikku. Adsoni lugu-
pidamine ja armastus kuulus Ma-
rie Underile ja seega kujunes Ad-
soni tuba kohaks, kus õhtuti koh-
tusid Gailit, Tuglas, Under ja nen-
de ridade kirjutaja; Tallinnas vii-
bimise puhul ka Semper.»

Hiljem ehitas Adson endale ja 
Underile Nõmmele maja, kus hil-
jem elas Tuglas oma abikaasaga 
ja mis praegu on Underi ja Tugla-
se Kirjanduskeskuse muuseumi-
osakond. Gailit elas Tallinnas põ-
genemiseni 1944. aastal; tema 
eluase Pirita-Kosel (Rein Eliase-
ri majas) on alles ja sugulaste 
käes. Rahutu Visnapuu seikles 
rohkem ringi, kuid temagi jäljed 
on Tallinnas olemas, need tuleb 
ainult üles leida.

Vestlusringi kolme Siuru-as-
jatundja — Toomas Haugi, Rai-
mo Jõeranna  ja Jaanus Vaiksoo 
— vahel algatas Tallinna Kirjan-
duskeskus selleks, et tuua laie-
ma avalikkuseni Siuru ja Tallinna 
seoseid. Et avastada, tajuda ja 
väärtustada Eesti kirjandusaja-
loo ühe tipphetke toimumise 
reaalsust siinsamas, neil sama-
del tänavatel, kus me ise iga 
päev liigume. Tuua ajakihistused 
nähtavamaks, muuta suhe toi-
munud sündmustega isikliku-
maks. Sellist vägevat kirjandus-
üritust nagu Siuru ball Estonia 
teatris 25. septembril 1917 ei ole 
vist õnnestunud kellelgi korrata!

Loodame, et Raimo Jõerand 
räägib pisut ka (loodetavasti jät-
kuvalt) töös olevast Siuru män-
gufilmist. Sellest rahutust ja 
kirglikust 1917. aasta suvest ja 
sügisest annab kindlasti teha 
võimsa (armastus)filmi. Seegi on 
märk sellest, kui rikas ja põnev 
on Eesti kultuurilugu, kui ainult 
osata vaadata. Loodan, et mõle-
mad vestlusringid aitavad selle-
le kaasa!

KATLIN KALDMAA  © DMITRI KOTJUH

ANTI SAAR 



INDREK KOFF

L aenasin oma artikli pealkirja 
Loomingu Raamatukogu juu-
belinumbrilt, vanasõnaraama-
tult «Laustud sõna lagub». See 

peaks tähendama midagi niisugust, 
et kui sõna on kord välja öeldud, siis ei 
peata tema levikut enam miski.

Laias maailmas on juba ammu levi-
nud niisugune kunstiliik nagu spoken 
word, mis on Vikipeedia lühimääratlu-
se järgi «sõnale tuginev etenduskunst» 
ja hõlmab nii luuleslämme, hip-hoppi, 
proosatekstide elavas ettekandes esi-
tamist ja ka niisama luulelugemisi. 
Tegemist on nähtusega, mis kõikjal 
tuure kogub.

Meilgi võib kirjanikke üha sageda-
mini püünel näha. Ja ehkki on neid, kel-
le arvates kirjandus peaks piirduma 
kirjutatud sõnaga, tekst kõnelema ise-
enese eest, on teisalt ka palju niisu-
gust rahvast, kes hindavad peale luge-
mise võimalust kuulda teksti autori 
elavas ettekandes. Kirjanik, kellele 
lava hästi istub, võib sel viisil avada 
teksti sootuks uusi tahke. Festival 
HeadRead kuulub nende teiste hulka 
ja sel aastal pakume niisugust võima-
lust eriti palju.

On luulekohvikud nagu igal aastal. 
On mitme õhtu jagu sündmusi, kus 

meie kirjanikud räägivad oma uutest, 
veel ilmumata tekstidest ja loevad 
neist maitseprooviks ka ette. On kaks 
pikemat luulelugemist, mis toovad 
publiku ette põneva valiku eesti ja 
välismaa luuletajad. On slämmi ehk 
luuleprõmmu üle-eestiline finaal. 
Nagu alati, öeldakse festivali viima-
sel päeval Niguliste kirikus luulekeel-
set missat.

Ja on üks erikülaline, «laustud 
sõna suursaadik» Saksamaalt − Tobi 
Kunze.

Luule ei ole muidugi sport ja luu-
letajaid on keerulisem pingeritta sea-
da kui atleete, aga ikkagi. Kui suusa-
hüppajatele saab panna stiilipunkte, 
iluuisutajatele ja -võimlejatele jaga-
da medaleid, millest üks on kriipsu 
võrra kirkam kui teine, ning kui mõni 
kujundujujate mees- või naiskond 
suudab kõigile teistele pika puuga 
ära teha, siis miks ei võiks samamoo-
di olla ka luule elava esitamise puhul?

Vähemalt proovida ju võib, ja sel-
leks ongi välja mõeldud (või pigem 
iseenesest kujunenud) niisugune asi 
nagu luuleprõmm ehk poetry slam, 
mille äraütlemata kõrgete tiitlitega 
on pärjatud ka meie külalist Tobi 
Kunzet.

2009. aastal rõõmustas meie kul-
tuurirahvast uudis, et Tartu luuletaja 

ja häälevirtuoos Jaan Malin on saa-
nud slämmi EMil kolmanda koha. Aja-
kirjanduses kajastati sündmust küll 
pisut vähem kui kohaliku käsipallilii-
ga kes-teab-mitmenda vooru tule-
musi, aga asjatundjad said siiski aru, 
et tegu on olulise asjaga: meie mees 
sai pronksi! Sama võistluse võitjaks 
krooniti sakslane Tobi Kunze. Ja 
medaleid on talle kaela riputatud 
veelgi, aga mitte see pole kõige olu-
lisem.

Tähtis on hoopis, et Tobi on kuu-
lajaid kütkestanud juba aastaid: 
lavalaudadel on ta käinud üle 1500 
korra nii kodu- kui ka välismaal. 
Lugenud luulet, teinud muusikat. 
Sütitanud publikut oma spontaanse, 
kohati suisa otse laval sündiva sära-
va, vahel rütmilise, vahel päris kaoo-
tilisena tunduva sõnaga. Peale kuns-
tilisemat laadi esinemiste on ta koge-
nud koolitaja ning Tallinnaski viib ta 
läbi töötoa, mille teemaks «Writing 
And Performing: Methods of Interac-
tion».

Kes on Tobi Kunzet varem näinud 
ja kuulnud (tänu Jaan Malinile on ta 
Eestis varemgi esinenud), ootab teda 
alati suure huviga tagasi. Kes veel ei 
ole, oodaku ikka, sest tema esinemi-
sed on alati ootamist väärt.

Laustud sõna lagub!
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IGOR LÕSSOV
24. MAIL KELL 17 VENE TEATRIS

JELENA SKULSKAJA
26. MAIL KELL 17 JA 19 VENE TEATRIS LUULEKAVA 
«TEELT EKSINUD TRAMM»
27. MAIL KELL 12 JA 14 VENE TEATRIS LAVASTUS 
«RUMAL HIIREKE 2»

JELIZAVETA ALEKSANDROVA-ZORINA
26. MAIL KELL 14 KIRJANIKE MAJA MUSTA LAEGA 
SAALIS

SERGEI ZAVJALOV
24. MAIL KELL 18 VENE TEATRIS
26. MAIL KELL 19 KOHVIKUS WABADUS
28. MAI KELL 13 KIRJANIKE MAJA MUSTA LAEGA 
SAALIS

VERA PAVLOVA
25. MAIL KELL 19 VENE TEATRIS
26. MAIL KELL 19 KOHVIKUS WABADUS

LAUSTUD SÕNA ENAM KINNI EI PÜÜA

EESTI KIRJANDUS SAAB FESTIVALIL 
OMA PROMOPROGRAMMI

HEADREADI KAVAS ON JUBA TRADITSIOONIKS SAANUD KIRJANDUSSÕNA, OLGU PROOSA 
VÕI LUULE, ELAV ESITAMINE. TÄNAVUSE FESTIVALI ÜKS SÄÄRASE ŽANRI ROSINAID ON TOBI KUNZE.

RAHVUSVAHELINE LUULEKAVA: 
TOBI KUNZE
26. MAI KELL 20 KIRJANIKE MAJA MUSTA LAEGA SAALIS.
ÜRITUS ON SAKSA KEELES, TÕLKEGA EESTI KEELDE

VENE KIRJANDUSE SÄRAVAD TÄHED 
TUTVUSTAVAD KLASSIKA ERINEVAID PALGEID
SUUREPÄRASEID TEOSEID EHK HÄID RIDASID ON VÕIMALIK LUUA IGAS KEELES, MIDA TÕESTAVAD 
FESTIVALI HEADREAD EESTI AUTORID JA VÄLISKÜLALISED. LOOMULIKULT KEHTIB SEE KA 
VENEKEELSETE KIRJANIKE PUHUL – VENE KIRJANDUS ON RIKASTANUD MAAILMAKIRJANDUST 
OLULISTE TEOSTEGA MINEVIKUS NING PAKUB ORIGINAALSEID JA LEIDLIKKE TEKSTE KA TÄNAPÄEVAL.

TULLES VASTU PUBLIKU NÕUDMISELE, ON KIRJANDUSFESTIVALI HEADREAD KAVAS ESMAKORDSELT 
EESTI KIRJANDUSE N-Ö PROMOBLOKK, KUS KODUMAISED KIRJANIKUD KÕNELEVAD INGLISE KEELES.

IGOR KOTJUH

F estivalikavas on tänavu 13 venekeelset üritust, mis 
hõlmavad erinevaid žanre ja toimuvad erinevates pai-
kades. Pealavaks kujuneb Vene teatri väike saal, kus 
astuvad üles nii kohalikud sõnameistrid kui ka mujalt 

tulnud vene keeles kirjutavad autorid.

VASTANDITEST KOOSNEV KIRJANIK

Viimastel aastatel Šveitsis elav luuletaja ja kirjandusteadla-
ne Sergei Zavjalov (1958) on eesti lugejatele mõnevõrra tut-
tav nimi. 2015. aastal ilmus eesti keeles Zavjalovi valikkogu 
«Meelika. Kõned» (kirjastus Kite; tõlkinud Katrin Väli ja Aare 
Pilv) ning 2016. aastal valik esseid «Ars Poetica» (TLÜ kirjas-
tus; tõlkinud Aare Pilv).

Sergei Zavjalovi puhul on tegemist väga keerulise ja põ-
neva loojanatuuriga, kes koosneb vastanditest, mida on või-
malik tabada ta eriilmelises loomingus. Näiteks: ta on mord-
va juurtega soome-ugri kultuuri patrioot, ent kirjutab vene 
keeles; klassikalise filoloogina on Zavjalov antiikkultuuri suur 
asjatundja, ent tema luule on eksperimentaalse maiguga; ta 
on ligi 15 aastat elanud Läänes (Soomes ja Šveitsis), ent pub-
litsistina kritiseerinud Lääne ühiskonna elukorraldust. Sa-
ma vastuolulised on ta vaated ajaloole, poliitikale, kultuuri-
le, loodusele, religioonile jne. Zavjalovi luulet ja esseistikat 
on avaldatud Venemaa tipp-ajakirjades, ta tekste hindavad 
erinevate põlvkondade autorid ja kriitikud.

Sergei Zavjalov esineb festivalil kolm korda. Omaette 
sündmuseks võib kujuneda etteaste Aare Pilvega Vene teat-
ris 24. mail. Sel päeval esitlevad autor ja tõlkija Zavjalovi 
poeemi «Nõukogude kantaadid», mis 2015. aastal pälvis mai-
neka Andrei Belõi nimelise kirjandusauhinna. Selle teksti nur-
gakivid on antiiktragöödia, Stalini mälestuskõne Leninile ning 
Sergei Prokofjevi kantaat «Oktoobri 20. aastapäevaks», mi-
da muide Neeme Järvi peab helilooja geniaalseimaks teoseks.

Omapäraseks sissejuhatuseks Zavjalovi poeemile on Ve-
ne teatri kunstilise juhi Igor Lõssovi (1956) loeng antiikmotii-
videst Dostojevski loomingus samal kuupäeval ja samal la-
val, ainult veidi varem. Intervjuudes on Lõssov korduvalt väl-
jendanud mõtet, et ta võiks rääkida lakkamatult kahel tee-
mal: antiikkirjandus ja Dostojevski. 

Tema lavastatud «Kuritöö ja karistus» on Vene teatri vii-
maste aastate edukamaid tükke — piletid etendusele on lä-
bi müüdud mitmeks kuuks ette. Lõssov on karismaatiline la-
vastaja, aga ka näitleja ja lektor. Mees kui magnet, eriti kui 
ta saab mõtiskleda ja rääkida lemmikteemadel — see paneb 
ta silmad särama ning looma uusi tähendusi siin ja praegu.

ŠOKEERIV LUULE

Veel üks festivali ere täht on Moskva luuletaja Vera Pavlova 
(1963). Hariduselt klaverimängija ja muusikateadlane, avaldas 
ta 1994. aastal ajalehe Segodnja lisas 72 luuletust, mis tegid 
ta üleöö kuulsaks. Lühikestest luuletustest joonistus välja tu-
gev naisnatuur, kes kirjutab intiimsetel teemadel, kuid siira in-
tonatsiooniga; lüürilise kangelase keel oli jõuline, kirglik ning 
vahel teravama sõnavaraga. Lugejad olid šokeeritud. Arvata-
vasti tekitasid eesti kirjanduses kunagi sellesarnase reakt-
siooni Marie Underi julged erootilised luuletused.

Venemaa kirjandusringkondades arvati mõnda aega, et Ve-
ra Pavlova puhul on tegemist müstifikatsiooniga; et tekstide 
tegelik autor on meesluuletaja. Ent Vera Pavlova kirjutas sa-
mas stiilis edasi ning varsti sai temast tuntud ja tunnustatud 
autor. Praeguseks on ta avaldanud ligi 20 luulekogu, pälvinud 
mitu mainekat luuleauhinda ning on Venemaa enim tõlgitud 
luuletaja.

Pavlova kirjutab mehe ja naise suhetest, aga ka naiseks 
olemisest, noorusest ja vananemisest, perekonnast laiemalt. 
Tema luule teevad eriliseks leidlikud ja tabavad metafoorid ja 

riimid. Luuletaja esineb festivalil kaks korda: 25. mail Vene teat-
ris kõlab eeskava «Lastealbum», kus luuletaja mängib klaveril, 
loeb lapsepõlvest kõnelevaid tekste ning näitab samal ajal pro-
jektoriga fotosid ja visuaale. Programm on venekeelne, kuid ees-
tikeelses tõlkes Vera Pavlova tekstid kõlavad 27. mail kohvikus 
Wabadus, kus luuletaja ja tema tõlkija Katrin Väli loevad vahel-
dumisi vene ja eesti keeles Pavlova kuulsamaid luuletusi.

VENE PROVINTSIELU JA KODUMAINE KLASSIKA

Samuti Moskvast tulnud Jelizaveta Aleksandrova-Zorina 
(1984) on noorema põlvkonna üks juhtautoreid. Ta on avalda-
nud kaks novellikogu ja kolm romaani ning ta teosed on tõlgi-
tud inglise, prantsuse ja araabia keelde. Enim tähelepanu on 
pälvinud Aleksandrova-Zorina esikromaan «Väike inimene» 
(2012), mis ilmus tänavu ka eesti keeles (kirjastus Tänapäev). 
Kirjanik sündis Peterburis, viimastel aastatel elab Moskvas, 
ent kasvas Murmanski oblastis linnas nimega Kovdor, mille 
naaberalad on Soome ja Karjala. Umbes taolises linnas ja sel-
liste naabritega toimub romaani «Väike inimene» tegevus. 
Aleksandrova-Zorina raamat elab kaasa insenerist kangelase-
le, väikesele inimesele, kes seisab silmitsi sotsiaalse ebaõig-
luse ja pättide jõuga.

Tekstist on aru saada, et kirjanik valdab hästi teemat ning 
suurema efekti saavutamiseks kasutab publitsistlikku keelt. 
Tulemusena on tekst, mis teeb sümboolse kummarduse vene 
klassikale (eriti Dostojevskile, näiteks motiivid  «inimene har-
jub kõigega» ja Raskolnikovi vastuoluline kangelaslikkus) ning 
ühtlasi omapärane dokument elust provintsis tänapäeva Vene-
maal. Romaan jõudis preemiate Debüüt ja NOS lühinimekirja.

Kohtumine kirjanikuga toimub 26. mail musta laega saalis, 
kus temaga vestleb Ilona Martson.

Vene kirjandusklassikast rääkides ei saa vaikida Jelena 
Skulskaja (1950) teatraliseeritud kompositsioonist «Teelt eksi-
nud tramm», mis koosneb Aleksandr Bloki, Nikolai Gumiljovi, 
Anna Ahmatova, Marina Tsvetajeva, Ossip Mandelštami ja Bo-
riss Pasternaki loomingust. Traagilised saatused ja võimsad kir-
janduslikud saavutused, kristallselge vene keel ja ülitäpne sõ-
nakasutus kõlavad luuleetenduses Vene Teatri teatristuudio tu-
dengite esituses, mida on võimalik nautida 26. mail Vene Teat-
ris kl 17 ja 19. 

Tänavune venekeelne kava hõlmab ka Jelena Skulskaja las-
teetendust «Rumal hiireke 2» ning koduloolase Josef Katsi kir-
janduslikku jalutuskäiku vanalinnas.

Nii märkamatult sai valmis mitmekülgne programm erineva-
tele maitsetele ja vanusegruppidele, mis muuseas kinnitab tõ-
siasja, et vene keeles on loodud ja luuakse jätkuvalt headest ri-
dadest koosnevaid tähtsaid teoseid.

VESTLUSED EESTI KIRJANIKEGA
24. MAIL KELL 19 ANDREI IVANOV JA GRIGORI UTGOF
25. MAIL KELL 19 ANDRUS KIVIRÄHK JA INDREK KOFF
26. MAIL KELL 18 MIHKEL MUTT JA TIIT ALEKSEJEV
27. MAIL KELL 18 MEELIS FRIEDENTHAL JA MAREK 
TAMM

KIRJANIKE MAJA MUSTA LAEGA SAALIS
VESTLUSED TOIMUVAD INGLISE KEELES TÕLKEGA 
EESTI KEELDE

TOBI KUNZE © DANIEL JESCHKE

SERGEI ZAVJALOV

VERA PAVLOVA

JELIZAVETA ALEKSANDROVA-ZORINA

ILVI LIIVE
EESTI KIRJANDUSE 
TEABEKESKUSE TEGEVJUHT

H eadReadi festival on olnud 
ikka suur ja uhke kirjandus-
üritus, kus esineb palju Ees-
ti ja välismaiseid kirjanikke. 

Ikka eesti kirjanikud eesti keeles ja 
teised muudes keeltes, tõlkega eesti 
keelde, et olla siinsele publikule aru-
saadav. Nii on festivalile kutsutud 
väliskirjanikud ja muud kirjandusini-
mesed jäänud kahjuks ilma võimalu-
sest eesti kirjanike lavaesinemistest 
osa saada, kuna keel ju võõras ja kät-
tesaamatu. Kuid sel aastal on natuke 
teisiti, esmakordselt saavad väliskü-

lalised ka eesti kirjanike esinemist 
jälgida, sest Kirjanike Maja musta 
laega saalis astuvad sünkroontõlke 
vahendusel laiema publiku ette And-
rus Kivirähk, Andrei Ivanov, Mihkel 
Mutt ja Meelis Friedenthal.

See väike, kuid oluline uuendus 
sai teoks HeadReadi ja Eesti Kirjan-
duse Teabekeskuse (ELIC) koostöös. 
ELIC on juba aastaid kutsunud Head-
Readi ajal Eestisse välismaiseid kir-
jastajaid ja kriitikuid, et neile eesti 
kirjandust ja kirjanikke tutvustada. 
Siiani on kohtumised olnud intiimse-
mat laadi, kirjanikud ja kirjastajad on 
kokku saanud ja kirjandusest rääki-
nud omavahel, väiksemas ringis. Nii 
on väliskirjastajad aastate jooksul 

kohtunud mitme eesti kirjanikuga: 
Rein Raud, Jaan Kaplinski, Mihkel 
Mutt, Jan Kaus, Andrei Hvostov, Eeva 
Park, Tiit Aleksejev, Indrek Hargla, 
Tõnu Õnnepalu, Peeter Sauter, Mee-
lis Friedenthal, Andrei Ivanov ja mit-
med teised.

AINULT RAAMATUST EI PIISA
Kirjanduse olemus on muutunud ja 
enam ammu ei räägi raamatud ainult 
ise enda eest, nüüd peab ka kirjanik 
oma raamatutest rääkima, laval ja 
televisioonis esinema, kirjandusest 
on saanud osa šõubisnisest. Mujal 
maailmas on väga tavaline, et raama-
tu ilmudes asub kirjanik tuuritama, 
sama kehtib tõlkeraamatu puhul – 

kui ilmub tõlge, tuleb seda esitleda, 
ikka selleks, et rahvas raamatust 
kuuleks ja osta teaks. See on üks 
põhjus, miks tahtsime pakkuda välis-
külalistele võimalust kohtuda eesti 
kirjanikega suurel laval. Selleks, et 
külla tulnud teiste maade kirjanikud 
teaksid eesti kirjandust osta ja luge-
da ja teistelegi soovitada, ja et anda 
välismaa kirjastajatele ja festivali-
korraldajatele kindlust, et meie kirja-
nik on hea esineja ja suudab aidata 
oma raamatut tutvustada. 

Miks just need kirjanikud ja miks 
just nüüd? Seekord on laval autorid, 
kelle jaoks on rahvusvaheline uks juba 
lahti, neil on inglise ja muudes suur-
tes keeltes hiljuti ilmunud või peatselt 

ilmumas mitu raamatut. Kuna 2018. 
aastal on Eesti koos Läti ja Leeduga 
Londoni raamatumessi peakülaline, 
siis tulevad tänavu eesti kirjanduselu-
ga tutvuma lisaks kirjastajatele Edin-
burghi ja Essexi kirjandusfestivali kor-
raldajad, Londoni Briti Nõukogu kir-
jandustoimkonna juhid ja Londoni 
raamatumessi juhtkond  —  inimesed, 
kellega koostöös valmib Eesti kultuu-
riprogramm 2018. aasta Londoni raa-
matumessil.

Loodetavasti on see ilus algus 
uuele tavale eesti kirjanike esinemisi 
jõudumööda inglise keelde tõlkida — 
kus veel kui mitte festivalil, mida 
külastab nii suur hulk rahvusvahelist 
seltskonda.
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RAHVUSVAHELINE KAVA KESKENDUB EUROOPA 
KIRJANDUSELE SELLE MITMEKÜLGSUSES
HEADREADI RAHVUSVAHELISE KAVA GEOGRAAFILINE HAARE KATAB SUURE OSA EUROOPAST, ENIM ASTUB 
ÜLES KIRJANIKKE SOOMEST, BRITI SAARTELT JA VENEMAALT. FESTIVALI KAUGEIM KÜLALINE ON MALAISIAST.

MARI REBANE 

T änavune rahvusvaheline ka-
va pakub mitmekesist pilti 
maailmakirjandusest, kus 
oma osa on traditsioonilisel 

krimi- ning ajalookirjandusel, aga kä-
sitlemata ei jää ka nii aktuaalne tee-
ma, nagu on seda islamifundamen-
talism.  

KAHEPAIKSED KOSMOPOLIIDID

Festivali kaugeim külaline, malaisia 
kirjanik Tan Twan Eng (1972) sündis 
Penangi osariigis ning elas lapsena 
mitmel pool Malaisias. Kõrgharidu-
se omandas Tan Londonis ning see-
järel töötas Kuala Lumpuris advo-
kaadina, enne kui temast sai täisko-
haga kirjanik. Praegu elab Tan Kap-
linnas Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Tan Twan Eng on avaldanud kaks 
romaani, mis mõlemad on pälvinud 
tähelepanu. Nii 2007. aastal ilmunud 
«The Gift of Rain» («Vihmaand») kui 
ka 2012. aastal avaldatud romaan 
«The Garden of Evening Mists» («Õh-
tuste udude aed», tlk Triin Tael, Var-
rak, 2015) käsitlevad Malaisia riigi ja 
inimeste saatust Teises maailmasõ-
jas. «Õhtuste udude aed» on pälvi-

nud kirjandusauhindu Aasias ja Su-
urbritannias ning jõudis Bookeri kir-
janduspreemia lühinimekirja. Tan 
Twan Engiga vestleb kirjanik Jan 
Kaus laupäeval, 27. mail kl 15 Kirja-
nike Maja musta laega saalis.

Davide Cali (1972) on Šveitsis sündi-
nud Itaalia kirjanik ja kunstnik, kel-
le käe alt on tulnud koomikseid, ka-
rikatuure, illustratsioone ja graafi-
lisi romaane. Tal on ilmunud üle 90 
raamatu kõikvõimalikes žanrites ja 
keeltes kõikvõimalikele lugejagrup-
pidele. Cali kirjutab lisaks itaalia 
keelele näiteks prantsuse ja inglise 
keeles. Cali kasutab pseudonüümi-
dena nimesid Taro Miyazawa and 
Daikon.

Eestis on ilmunud kolm Cali raa-
matut: «Väike klutt» (tlk Riina Turi, 
Koolibri, 2016), «Ma ei teinud oma 
kodutööd sellepärast, et…» (tlk Lee-
lo Märjamaa, Draakon ja Kuu, 2016) 
ning «Teel kooli juhtus üks kummali-
ne lugu…» (tlk Leelo Märjamaa, 
Draakon ja Kuu, 2017). Calil on Ees-
tiga veel üks seos, nimelt käis kirja-
nik neli aastat tagasi Eesti Kunsti-
akadeemias töötuba andmas, sest 
üks ta kutsumusi on illustreerimise 

ja lasteraamatute väljamõtlemise 
õpetamine. Davide Caliga saavad hu-
vilised kohtuda lausa neli korda Ree-
del, 26. mail kl 10 ja 12 saab Caliga 
kohtuda Eesti Lastekirjanduse Kes-
kuses. Samal päeval kl 16 esineb Ca-
li David Almondi ja Indrek Koffiga Kir-
janike Maja musta laega saalis.  Lau-
päeval, 27. mail korraldab Cali Prant-
suse Instituudis lastekirjanduse töö-
toa.
 
SÕNAMEISTRID PÕHJAMAADEST

Põhjanaabritest oli ajalehe esilehe-
küljel juttu, sest Soome Vabariigi suu-
re juubeliga seoses on festivali prog-
rammis arutelude sari Soome 100, kus 
lahatakse väikese rahvuse ja riigi saa-
tust suures maailmas. Neljal festiva-
li päeval kuuleb vestlusringe, kus osa-
levad Kjell Westö, Tuula-Liina Varis, 
Sirpa Kähkönen, Juhani Salokannel, 
Riikka Pulkkinen ja Elina Hirvonen, kui 
nimetada vaid mõni esineja. Lisaks 
aruteludele astub festivalil üles soo-
merootsi kirjanik Maria Turtschani-
noff (1977), keda tuntakse ennekõike 
noortele kirjutatud ulmepõnevike 
kaudu. 

Turtschaninoff alustas enda sõ-
nul kirjutamist viieaastasena. Ta esi-

mene raamat oli ema Christine Saa-
rukaga kirjutatud kokaraamat «Min 
mat och mammas» (2006), millele 
järgnes aasta hiljem debüütromaan 
«De ännu inte valda“. Läbimurdeks 
võib nimetada 2014. aastal ilmunud 
ulmeromaani «Maresi: Krönikor från 
Röda klostret» («Maresi: Punase 
kloostri kroonikad», tlk Maarja Aaloe, 
Varrak, 2017), mis võitis Finlandia Ju-
niori auhinna ning Soome Rahvus-
ringhäälingu rootsikeelsete saadete 
Svenska Yle kirjandusauhinna. 2016. 
aastal ilmus «Maresi» eellugu, Puna-
se kloostri asutajatest kõnelev «Na-
ondel».

Turtschaninoffi raamatud viivad 
lugejad tolkienlikku fantaasiamaail-
ma, kus peategelased on julged ja 
vaprad tüdrukud. «Maresi» on võe-
tud erakordselt soojalt vastu mitmes 
riigis, raamatu õigused on müüdud 
20 riiki. Kirjaniku sõnutsi armastab 
ta toitu sama palju kui kirjutamist ja 
lugemist. Maria Turtschaninoffiga 
vestleb ajakirjanik Nikolai Karajev 
neljapäeval, 25. mail kl 17 Eesti Las-
tekirjanduse Keskuses.

Rootsi kirjandust tunneme eelkõige 
krimikirjanduse järgi. Ka HeadRea-

dil on rootsi kirjanikest kõige roh-
kem käinud just selle žanri esinda-
jaid. Romaani- ja näitekirjanik Jonas 
Hassen Khemiri (1978) kinnitab 
erandina reeglit. Khemiri debüütro-
maan, 2003. aastal ilmunud «Ett 
öga rött» pälvis nii kriitikute kui ka 
laiema publiku sooja vastuvõtu — 
teos oli 2004. aasta müüduim raa-
mat Rootsis. Süžee on seotud Root-
sis ja Euroopaski üha teravama tee-
maga, islami fundamentalismiga. 
Raamatu peategelane on Stockhol-
mis elav poiss Halim, kes püüab uut, 
radikaalsemat identiteeti leida. 

Khemiri teine romaan «Monteco-
re — en unik tiger» (2006) lahkab 
araabia ja euroopa kultuuri pingeid 
autobiograafilise mängu kaudu. 
Raamat algab sellest, et autoriga 
võtab ühendust ta isa sõber Kadir, 
kelle mälestuste mõjul hakkab Jo-
nas kirjutama lugu isast — Tunee-
siast pärit orvust, kes püüab ennast 
Rootsi ühiskonnas maksma panna. 
Khemiri 2015. aastal ilmunud ro-
maan «Allt jag inte minns» («Kõik, 
mida ma ei mäleta») pälvis prestiiž-
se Augustpriseti kui Rootsi parim 
ilukirjandusteos.

Khemiri on ühiskonnas tundlikul 
teemal ka ajakirjanduses sõna võt-
nud. 2013. aastal kirjutas ta Rootsi 
justiitsministrile Beatrice Askile 
avaliku kirja, mille ajendas immig-
ratsiooniprogramm REVA ja sellest 
tingitud politsei käitumine. Rootsi 
suurimas päevalehes Dagens Nyhe-
ter avaldatud kirjast on tänaseks 
väidetavalt saanud kõige rohkem 
sotsiaalmeedias jagatud artikkel 
Rootsi ajaloos. 

Jonas Khemiriga vestleb Põhja-
maade Ministrite Nõukogu Eesti 
esinduse direktor Christer Haglund 
laupäeval, 27. mail kl 14 Kirjanike 
Maja musta laega saalis.
 
BRITI SAARTE PÕNEVIKUD
Krimikirjanduse huvilised ei pea mu-
retsema, sest neid esineb HeadRea-

dil mitu. Ühtlasi jõuame Briti saarte 
kirjanikeni.

Otsa teeb lahti šoti kirjanik Graeme 
Macrae Burnet (1967), kellelt on il-
munud kaks romaani: 2013. aastal 
psühholoogiline krimipõnevik «The 
Disappearance of Adèle Bedeau» 
(«Adèle Bedeau kadumine») ja kolm 
aastat hiljem «His Bloody Project» 
(«Tema veretöö», tlk Kalev Lattik, 
Varrak, 2017). Burneti teine romaan 
räägib tõestisündinud loo 17-aasta-
sest Roderick Macraest, kes soori-
tas 1869. aastal kolmikmõrva, mis 
ajendas kirjanikku tolleaegseid ma-
terjale kasutades analüüsima, miks 
noormees seda tegi. «Tema veretöö» 
esitati mullu Bookeri preemia nomi-
nendiks. Graeme Macrae Burnetiga 
vestleb Krista Kaer pühapäeval, 28. 
mail kl 16 Kirjanike Maja musta lae-
ga saalis.

Inglise kirjanik Ann Cleeves (1954) 
on tuntud sarjade poolest. Kuus 
1990. aastatel kirjutatud mõrvamüs-
teeriumi kuuluvad inspektor Stephen 
Ramsay seeriasse ning nn Vera see-
ria peakangelane on detektiiv Vera 
Stanhope. Mõlemast seeriast on 
BBC-s valminud ka telesarjad «Shet-
land» ja «Vera». Shetlandi sarja esi-
mest ja võib-olla Cleevese kogu loo-
mingu üht kuulsaimat teost «Raven 
Black» on võimalik lugeda ka eesti 
keeles («Ronkmust», tlk Karin Suur-
salu, Varrak, 2016). Ann Cleeves’iga 
vestleb teine inglise krimikirjanik Ja-
son Goodwin reedel, 26. mail kl 15 
Kirjanike Maja musta laega saalis. 
Goodwini eestvedamisel toimub 
HeadReadil traditsiooniks saanud 
krimikirjanduse töötuba laupäeval, 
27. mail kl 13 Tallinna keskraamatu-
kogu suures saalis.

Hoopis teisest puust on inglise kirja-
nik Simon Clark (1958), kelle loome-
pagasisse kuuluvad õudusromaanid. 
Eesti keeles on saadaval Clarki kõi-
ge tuntum teos, 2001. aastal ilmunud 
romaan «Trifiidide öö» (tlk Raivo 
Hool, Hea Lugu, 2016). Tegu on John 
Wyndhami 1951. aastal avaldatud 
postapokalüptilise romaani «Trifiidi-

de päev» (teos ilmus eesti lugejate 
lauale esmakordselt 1990. aastal Ai-
vo Lõhmuse tõlgituna kuulsas «Mir-
abilia» sarjas) järjega. Romaani eest 
pälvis Clark 2002. aastal British Fan-
tasy Awardi. Simon Clark räägib tri-
fiididest ja muust kirjaniku ja ajakir-
janiku Peeter Helmega pühapäeval, 
28. mail kl 14 Kirjanike Maja musta 
laega saalis.
 
AJALUGU JA NOORED

Teine traditsioon inglise kirjanikke 
HeadReadil on ajaloolased ja täna-
vune festival ei ole erand. Catherine 
Merridale (1959) on inglise ajaloola-
ne, kelle põhiline uurimisala on Ve-
nemaa ajalugu. Eesti keeles on 
Merridale’ilt ilmunud raamatud «Iva-
ni sõda» (tlk Maia Boltovsky, Täna-
päev, 2007), mis vaatab Teisele maa-
ilmasõjale rindereamehe vaatenur-
gast, ja «Punane kindlus» (tlk Matti 
Piirimaa, Tänapäev, 2014), mis käsit-
leb Kremli ajalugu. Sel aastal ilmub 
Merridale’ilt kolmas, tema kõige 
värskema teose «Lenin on the Train» 
tõlge «Lenin rongis». Merridale on 
öelnud, et tema ajalookäsitluste sõ-
num maailmale on see, et Venemaa 
liidreid tuleb käsitada sellisena, na-
gu nad on, üks põlvkond korraga, 
mitte eeldada, et Venemaa on väära-
matul, saatusest määratud kursil. 
Catherine Merridale’iga vestleb aja-
looprofessor Karsten Brüggemann 
pühapäeval, 28. mail kl 18 Kirjanike 
Maja musta laega saalis.

David Almond (1951) on üks tunnus-
tatumaid Inglismaa laste- ja noorte-
kirjanikke, üks kolmest inglise kirja-
nikust, kes on pälvinud Hans Chris-
tian Anderseni auhinna, mida pee-
takse maailma prestiižseimaks las-
tekirjandusauhinnaks. 

Almondi debüütteos, 1998. aas-
tal ilmunud lasteromaan «Skellig» 
(tlk Priit Zingel ja Tiina Zingel, Tiri-
tamm, 2000) pälvis tunnustust ja tä-
helepanu, teos valiti Whitbreadi aas-
ta lasteraamatuks. Lisaks on Almon-
dil eesti keeles ilmunud lasteromaa-
nid «Poiss, kes ujus piraajadega» (tlk 
Kaarin Kivirähk, Draakon ja Kuu, 

2013) ning «Minu nimi on Mina» (tlk 
Mari Klein, Draakon ja Kuu, 2016). Al-
mondi looming on filosoofiline, pae-
ludes nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

David Almond astub kirjandus-
festivalil HeadRead üles mitu korda. 
Reedel, 26. mail kl 10 esineb ta Ees-
ti Lastekirjanduse Keskuses, samal 
päeval kl 16 esineb ta koos Davide 
Cali ja Indrek Koffiga Kirjanike Maja 
musta laega saalis.

Nüüd hüppame saarestiku suuri-
malt saarelt Iirimaale, kust on pärit 
kirjanik Louise O’Neill (1985), kes 
kirjutab vanemale koolieale. Ajaleht 
Guardian on O’Neilli nimetanud pa-
rimaks elus olevaks sellele kooliea-
le kirjutavaks kirjanikuks maailmas. 
Lisaks peetakse O’Neilli feministli-
kuks kirjanikuks. 

Oma teostes analüüsib ta otse-
koheselt naistevastast ebaõiglust 
ja naiselikkuse stereotüüpe. O’Neilli 
debüütromaan «Only Ever Yours» 
(2014) käsitleb kaasaegset arusaa-
ma ilust, millega kaasneb pahatihti 
naiste allutamine patriarhaalsetele 
arusaamadele. O’Neilli teine romaan 
«Asking For It» («Sai mis tahtis», tlk 
Helen Rohtmets, Varrak, 2016) rää-
gib valusa loo vägistamisest ning ta-
gajärgedest, mis ohvrile seejärel 
ühiskonnas osaks võib saada. 

Louise O’Neilliga vestleb tõlkija 
Kaisa Kaer laupäeval, 27. mail kl 13 
Kirjanike Maja musta laega saalis.
 
EUROOPA LIIDU  
MITMEKÜLGNE SÜDA

Tagasi Mandri-Euroopas, jääme La 
Manche’i kaldale pidama. Prantsuse 
kirjandusteadlane ja tõlkija Jean-Pi-
erre Minaudier (1961) on Eesti kirjan-
duse ja kultuuriga mitmel moel tege-
lenud. Minaudier on kirjutanud Ees-
tist käsitlusi — näiteks 2007. aastal 
ilmus temalt raamat «Historie de 
l’Estonie et de la nation estonienne» 
(«Eesti ja eestlaste lugu»), aga kõige 
olulisemaks võib pidada ta tõlke-
tööd. Minaudier’ kaks kõige olulise-
mat tõlget on 2009. aastal ilmunud 

A. H. Tammsaare «Tõe ja õiguse» 
kolmas osa («Jours d’émeutes») 
ning 2013. aastal avaldatud Andrus 
Kivirähki «Mees, kes teadis ussisõ-
nu». Viimane tõi Minaudier’le ka mi-
tu tõlkeauhinda nii Prantsusmaal 
kui Eestis. 

HeadReadil räägib kirjanik muu-
hulgas kirest erinevate keelte gram-
matikate vastu, täpsemalt raama-
tust «Poésie du gérondif» («Gram-
matika ülistus», tlk Indrek Koff, Var-
rak, 2017). 

Jean-Pierre Minaudier vestleb 
tõlkija ja kirjaniku Indrek Koffiga nel-
japäeval, 25. mail kl 17 Kirjanike Ma-
ja musta laega saalis.

Samuti prantsuse keeles kirjutav 
belgia kirjanik, fotograaf ja filmi-
mees Jean-Philippe Toussaint (1957) 
on eesti kirjandushuvilisele juba tut-
tav, sest külastas Tallinnat 2015. 
aasta sügisel. Tõlkija Triinu Tamm on 
Toussaint’i kirjanduslikke taotlusi 
iseloomustades kirjutanud, et auto-
rit huvitavad sündmuste asemel ini-
meseksolemise kõige üldisemad 
probleemid. Teisalt on Toussaint kir-
jutanud korduvalt nii triviaalsest as-
jast nagu jalgpall. Eesti keeles on 
võimalik lugeda nelja Toussaint’i 
teost, sealhulgas kaht värsket tõlget 
— oma kirjanikukreedot sõnastavat 
poeetilist esseeraamatut «Tung ja 
kannatlikkus» (tlk Triinu Tamm, Loo-
mingu Raamatukogu, 2017) ning 
Toussaint’i magnum opuse, nn Ma-
rie-tsükli teist romaani «Põgenemi-
ne» (tlk Leena Tomasberg, Varrak, 
2017). 

Jean-Philippe Toussaint’iga vest-
leb tõlkija ja Loomingu Raamatuko-
gu peatoimetaja Triinu Tamm laupäe-
val, 27. mail kl 17 Kirjanike Maja mus-
ta laega saalis.

Lõpetuseks astume üle Belgia piiri 
Hollandisse, kust tuleb festivalile 
romaanikirjanik ja esseist, ajakirja 
De Groene Amsterdammer toimeta-
ja ja kirjanduskriitik Joost de Vries 
(1983). 

Juba tema esikromaan «Clau-
sewitz» (2010) äratas suurt tähele-
panu, seda on nimetatud bibliopõ-
nevikuks. De Vriesi teine romaan, 
2013. aastal ilmunud «De republiek» 
(«Vabariik», tlk Vahur Abrams, Var-
rak, 2017) kujutab endast samuti 
žanrilist amalgaami, tudengiromaa-
ni ja spioonipõneviku sulamit —
sündmused käivitab Hitlerit uuriva 
tunnustatud professori surm. Joost 
de Vriesiga vestleb kirjanik ja ajakir-
janik Peeter Helme pühapäeval, 28. 
mail kl 12 Kirjanike Maja musta lae-
ga saalis.

Nagu öeldud, on üks enim kirja-
nikega esindatud riike festivalil Ve-
nemaa. Jelizaveta Aleksandrova-
Zorina, Sergei Zavjalov ja Vera Pav-
lova pakuvad eriilmelist pilti täna-
sest vene kirjandusest, kuid et neist 
on venekeelse kirjanduse program-
miga eraldi artiklis juttu, ma neil pi-
kemalt ei peatu. Sama kehtib saksa 
suulise sõna meistri Tobi Kunze koh-
ta, kelle vaimustavat etteastet pub-
lik reede, 26. mai õhtul kl 20 Kirjani-
ke Maja musta laega saalis vaadata 
ja kuulata saab.

TAN TWAN ENG
27. MAIL KELL 15 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

DAVIDE CALI
26. MAIL KELL 10 JA 12 EESTI 
LASTEKIRJANDUSE 
KESKUSES
KELL 16 KIRJANIKE MAJA 
MUSTA LAEGA SAALIS

MARIA TURTSCHANINOFF
25. MAIL KELL 17 EESTI 
LASTEKIRJANDUSE 
KESKUSES

JONAS HASSEN KHEMIRI
27. MAIL KELL 14 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

GRAEME MACRAE BURNET
28. MAIL KELL 16 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

ANN CLEEVES
26. MAIL KELL 15 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

SIMON CLARK
28. MAIL KELL 14 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

CATHERINE MERRIDALE
28. MAIL KELL 18 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

DAVID ALMOND
26. MAIL KELL 10 EESTI 
LASTEKIRJANDUSE 
KESKUSES
26. MAIL KELL 16 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

LOUISE O’NEILL
27. MAIL KELL 13 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

JEAN-PIERRE MINAUDIER
25. MAIL KELL 17 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
27. MAIL KELL 17 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS

JOOST DE VRIES
28. MAIL KELL 12 KIRJANIKE 
MAJA MUSTA LAEGA SAALIS
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