


ENN 
PÕLDROOS

MEES 
NARRIMÜTSIGA

EESTI KEELE SIHTASUTUS
TALLINN 2013



Kunagi endistes eludes, lapsepõlves ja 
kooliaegadel olen korduvalt üritanud 
pidada päevikut. Ma pole kunagi jõudnud 
kaugemale esimesest sissekandest. Nüüd, 
alustades uuesti rutiinseid ülestähendusi, 
näen, et minu jaoks pole päeva 
tippsündmuseks argitoiming. Pigem saab 
selleks hetk, mil mineviku määramatusest 
teadmata põhjusel taastub mõni 
ununenud sündmus või nägu. Päevast 
päeva registreerin neid fantoome selles 
järjestuses, nagu nad laekuvad. Siin 
puudub näiv korrapära, kuid olen ammu 
kaotanud usu inimmõistuse loodud 
korrastavatesse süsteemidesse.

Kaanefotol on autor koos poolelioleva maalinguga 
„Universitas Tartuensis“: 
Praegu asub teos Tartu Ülikooli peahoones.

Raamatu ilmumist on toetanud ???

Toimetanud Marika Mikli

Trükkinud AS Pakett

ISBN



Kunagi endistes eludes, lapsepõlves ja 
kooliaegadel olen korduvalt üritanud 
pidada päevikut. Ma pole kunagi jõudnud 
kaugemale esimesest sissekandest. Nüüd, 
alustades uuesti rutiinseid ülestähendusi, 
näen, et minu jaoks pole päeva 
tippsündmuseks argitoiming. Pigem saab 
selleks hetk, mil mineviku määramatusest 
teadmata põhjusel taastub mõni 
ununenud sündmus või nägu. Päevast 
päeva registreerin neid fantoome selles 
järjestuses, nagu nad laekuvad. Siin 
puudub näiv korrapära, kuid olen ammu 
kaotanud usu inimmõistuse loodud 
korrastavatesse süsteemidesse.

Kaanefotol on autor koos poolelioleva maalinguga 
„Universitas Tartuensis“: 
Praegu asub teos Tartu Ülikooli peahoones.

Raamatu ilmumist on toetanud ???

Toimetanud Marika Mikli

Trükkinud AS Pakett

ISBN



5

SISU

Sentimentaalne teekond  7
Somnambuulne teekond 217
Heroiline teekond  221
Mentaalne teekond  261



7

SENTIMENTAALNE TEEKOND

Ma kujutlen. Tädi passib peegli ees kübarat ja võtab Aino 
käekõrvale. Vanaema ootab juba trepil. On veel onu Jaan, 
tädi Heldi ja onu Luti. Käes lilled ja koogikarp, hakkavad 
nad astuma Sakala tänava sünnitusmaja poole.

Oli 21. mai 1933. aastal. Mina olin sündinud.

Ma ei otsi selles seigas erilist mõtet. Pean siinkohal lihtsalt 
omaks võtma, et olen elust läbi libisenud üksjagu pealis-
kaudselt. Ma ei tea, kui palju mul on meenutada. Praegu, 
kui arvuti vaikselt suriseb, tahaks ära mõelda mõtted, mis 
jäid mõtlemata siis, kui oli nende aeg, ning tunda tundeid, 
mis jäid tundmata, kui puhusid tuuled ning mind puuduta-
sid inimesed, kelle nime ma ei mäleta. Läbi elada elu, mille 
puhul ma pole kindel, kas seda on üldse elatud. Ükskord 
peab ju inimene oma elu ära elama.

Mäletan, kuidas lõhnas Tallinn, kui tulime maalt. Juulikuu 
hõngu segunes vaevutajutav tolmu- ja bensiinilõhn, nii-
võrd nõrk, et seda ei pannud peaaegu tähelegi. Ja see oli 
hullukstegevalt meeldiv. 

Oli Eesti Wabariik. 

Kui väljuda meie maja kõrgest tammisest uksest, võis pöö-
rata paremale ning mööda päikesekuuma paeplaadi list 
kõnniteed (astuda tuli nii, et jalg ei satuks plaatide vahe-
kohale!) jõuda Tartu maanteeni. Kohe ümber nurga puu-



7

SENTIMENTAALNE TEEKOND

Ma kujutlen. Tädi passib peegli ees kübarat ja võtab Aino 
käekõrvale. Vanaema ootab juba trepil. On veel onu Jaan, 
tädi Heldi ja onu Luti. Käes lilled ja koogikarp, hakkavad 
nad astuma Sakala tänava sünnitusmaja poole.

Oli 21. mai 1933. aastal. Mina olin sündinud.

Ma ei otsi selles seigas erilist mõtet. Pean siinkohal lihtsalt 
omaks võtma, et olen elust läbi libisenud üksjagu pealis-
kaudselt. Ma ei tea, kui palju mul on meenutada. Praegu, 
kui arvuti vaikselt suriseb, tahaks ära mõelda mõtted, mis 
jäid mõtlemata siis, kui oli nende aeg, ning tunda tundeid, 
mis jäid tundmata, kui puhusid tuuled ning mind puuduta-
sid inimesed, kelle nime ma ei mäleta. Läbi elada elu, mille 
puhul ma pole kindel, kas seda on üldse elatud. Ükskord 
peab ju inimene oma elu ära elama.

Mäletan, kuidas lõhnas Tallinn, kui tulime maalt. Juulikuu 
hõngu segunes vaevutajutav tolmu- ja bensiinilõhn, nii-
võrd nõrk, et seda ei pannud peaaegu tähelegi. Ja see oli 
hullukstegevalt meeldiv. 

Oli Eesti Wabariik. 

Kui väljuda meie maja kõrgest tammisest uksest, võis pöö-
rata paremale ning mööda päikesekuuma paeplaadi list 
kõnniteed (astuda tuli nii, et jalg ei satuks plaatide vahe-
kohale!) jõuda Tartu maanteeni. Kohe ümber nurga puu-



8 9

majas oli väike poeuberik uhke nimega „Koloniaalkaup-
lus“, selle lõhnas segunesid kommid, pütiheeringas ja sai. 
Otse kõrval oli saladuste pood, mille kellatilinaga ava-
nev uks juhatas rindapitsitavasse hämarusse. Napp val-
gus veikles kummalistel vaskriistadel ning ammuaegsete 
mundrite kardpaeltel. Taga paremas nurgas kõrgel pukil 
resideeris Tema, struumahaigelt pungil silmadega, vooga-
vate vormide ja õlist läikiva näoga mustlasnaine. Minu 
silmi jõudis ta tookord hingematvalt ilusana. See oli minu 
esimene armastus.

Ja siis olid lõhnad. Oli lavendlilõhn, uute ja vanade majade 
kordumatud hõngud, lõhnad, millel puudus nimi, sest nad 
andsid ise hetkele nime. Olin vannis, lasin peeru ja tõm-
basin ahnelt endasse lahvatavate mullide müsteeriumi 
lõhna. 

Oli alati suvi, kui polnud just jõulud.

Jõululaupäeval trambiti jalad lumest puhtaks ja toodi kõr-
gesse söögituppa ehk saali laeni ulatuv kuusk. Ema tõmbas 
koos teenijaga laua pikaks ning kattis selle mitme linaga. 
Kõhukas puhvetkapp avas uksed ning lubas ilmavalguse 
kätte imelised rikkused – kristalli ja portselani. Saabusid 
elevil külalised, kanti sisse vaagen kalkuniga. Ja siis tuli 
jõuluvana. Nüüd tean, et jõuluvanaks olid tookordsed 
lavakuulsused Ruts Bauman ja Jussi Romot – isa töökaas-
lased.

Need kõik on klišeed: jõulukaardi särav klaasipuru, must-
lasnaine, kelle selja taga heiastub mereröövlite laev. Otsi-
des nüüd pidepunkte, ei saa ma lahti tundest, et tegelen 
vaid klišeede reastamisega. On mingi ootuste süsteem, 
mille alusel mõistame kohut elatu üle. Kurb on avastada, et 

Isaga.
Autori fotokogu.
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nud kehaga elatanud maanaist, kelle jõud ei käi enam elu-
vajadustest üle. 

Emas oli midagi karget ja õhulist. Ema, küll sa oled ilus, 
ütlesin tihti. Ma ei olnud temaga ülemäära sageli koos; oli 
vanaema ja olid vahelduvad teenijad. Kuid seda tähtsam oli 
tema kojutulek, põsed külmast õhetamas ning käes karbike 
teekookidega. Ükski magamaminek ei möödunud, ilma et 
ta poleks mulle midagi ette lugenud. Meenub jõulueelne 
käik mööda poode. Neid hakati juba sulgema, kuid nii mit-
messe oli veel vaja minna. Valgustatud vitriinide ees sagi-
sid inimesed (vist oli Raekoja plats), sadas vaikset lund.

Ühel ööl, magades ema kõrval, ärkasin äkki süttinud val-
guse peale. Voodi kõrval seisis kõikudes isa, seljas õhtu-
ülikond ning väljasirutatud käes lepituskingina tohutu 
seasink. 

Isa oli hiilgav seltskonnainimene. Veel üks foto – laitmatu 
kvaliteet, tagaküljel Parikase firma märge ning kerged 
liimi jäljed. Fotol isa ja ema seltskonnas uusaastavastuvõtul 
Estonia Valges saalis. Frakid ja õhtukleidid, rõõmsalt pidu-
likud näod. 

Isa ja ema töötasid Töölisteatris. See oli isa teater, ta oli 
seal suurema osa ajast. Ema joonistas kostüümikavandeid 
ja kamandas õmbluskojas. Teater oli puukuuri meenutav 
luitunud maja juudi sünagoogi kõrval Sakala tänava algu-
ses. Veel edasi oli kino Modern oma sammaskäiguga, mille 
eest sõitis mööda Tartu maantee siniseks värvitud tramm. 
Lennutasin tolmuses teatrifuajees isa kingitud kummi-
mootoriga lennukit. See läks katki. Kuid kõige põnevam 
oli rekvi siidiladu vanade püssidega ja madalal pööningul 
asuv kostüümihoidla, kus ema imepäraseid litreid täis tiki-

need süsteemid on olemas ammu enne sind, isegi siis, kui 
meie elu juhtjooneks oleks nagu süsteemide lõhkumine ja 
uute kokkuseadmine. Me lihtsalt paneme kokku oma poest 
ostetud puslet. Kas nii- või teistpidi. 

Olen korduvalt püüdnud oma elu uuesti alustada, kuid 
alati jõudnud samade tõdede uuestiavastamisele. Mõni-
kord süvenenumal kujul, kuid mitte alati.

■

Alguses olid korter ja hoov. Meil oli suur hämaravõitu 
sakstekorter, mille paksuraamilistest akendest võisin ilma-
elu jälgida ja mille tubades hulkuda. Oli ilmatu suur hoov 
sirelitega plangu ääres ja ümber prügikasti, mille laudkat-
test õhkus päikesesooja ja kust kostis porikärbeste erutavat 
põrinat. Olin üksik laps, kes omaealiste seltskonnast suurt 
ei hoolinud. Või õigemini – ei osanud selle seltskonnaga lii-
tuda. Seisin nina näppides akna all ja vaatasin võililli kor-
javate laste sagimist. Või ukerdasin vanaema valvsa pilgu 
all liivakastis. Hiljem hakkasin omaealiste seas kavalaid 
intriige punuma, et vanemaid poisse keldrisse luku taha 
panna. Edu ma ei saavutanud. 

Siis olid painajalikud külaskäigud mingite kaugete sugu-
laste juurde. Agulikorter, pitskardinad, vanemate lõputu 
lauasistumine ja jutuvada, sundmängimine omavanuste 
tüütustega. Tahtsin koju oma mänguasjade juurde ning 
lahkudes hoidsin ema käest kramplikult kinni.

Terve igaviku hiljem istun Kablis tädi Alma köögis. Ta näi-
tab mulle murdumisjälgedega ja rebenenud äärtega fotot, 
millel ta on koos minu emaga. Kaks elegantset noort daami 
tookord moes olnud kübaratega. Vaatan vormituks vaju-
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Varsti ilmus Politseiogorodi teise serva ka teine tsirkus. 
Väike poiss sõitis lennukiga ringiratast ümber areeni. Kui 
nad lahkusid, jäi lennuk liivaauku maha vedelema. Käi-
sime seal mängimas.

„Corona“ toladega kohtusin veel kord. See oli pärast sõda. 
Turg oli ikka veel Viru väljakul ning talumeeste vankrite 
vahele oli püstitatud laperdav, kümnetest kohtadest pai-
gatud telk. Paar-kolm hööveldamata laudadest pingirida 
ümbritses saepurust areeni. Ja siis astusidki ette samad 
tolad. Nad olid vananenud, liigutused olid muutunud vae-
valiseks ning vanad tuttavad naljad kaotanud sära. 

■

Selles maailmas oli ka kurjust. Olid pahad poisid. Meie 
keldrisse murti sisse. Viidi ära seljatäis küttepuid. Oli näh-
tud ühte sakris vanamehenässi. Küllap see oli üks vaene 
vana mees, kellel kodus külm, ütles ema. Teine kord tuli 
ukse taha kerjusvanamees. Ema viis ta kööki ja andis süüa, 
pärast veel paki võileibadega kaasa. Hiljem leiti võileiva-
pakk välisukse kõrvalt. Küllap jahtis viinaraha, öeldi.

Kord, vist viieaastaselt, nägin Tartu maanteel plaanvank-
rit, kutsariks triibulises rüüs vang. Mundris vangivalvur 
vankri tagaotsal kõlgutas igavlevalt jalgu. Ta käsutas 
vankri seisma ja läks tubakapoodi suitsu ostma. Vang 
ootas. Pärast mängisin tükk aega vangivalvurit. Ehitasin 
köögis laiuvale mammutpliidile taburettidest vangla ning 
püüdsin emale külla tulnud prouasid sinna sisse meeli-
tada.

Vanaema luges ajalehti. Ta ei saanud teisiti loetud kui sõnu 
valjult välja öeldes. Ikka ja jälle kordusid sõnad Abessiinia 

tud riiete kallal tundide kaupa askeldas. Suu ammuli, vaa-
tasin kodus ema raamatuid sellest, milliseid riideid kunagi 
kanti, jälgisin, kuidas ta akvarellipintsliga vedas paberile 
endisaegseid daame ja härrasid. 

Teater oli kodust viie minuti tee kaugusel. Kuid tihti sõit-
sime seda vahemaad voorimehega. Isa tõstis käe, mööda-
klõpsutav voorimehehobu peatus hirnatades ning lubas 
meil ronida kõrgesse nahkistmetega kalessi. Uskusin kind-
lalt, et isa on Eesti kõige kuulsam lavastaja.

Esitasin isale küsimuse, mida olin pikalt haudunud: kumb 
on tähtsam, teater või elu? Teater, vastas isa. Aga kas tänane 
etendus või elu? Kas selle eest võib elu anda? Isa ei vasta-
nud. Või mõtlesin ma selle küsimuse hiljem välja? Vist ei 
mõelnud. Ma ei tea, kuidas ma selle peale tulin. Küllap oli 
katke täiskasvanute juhuslikult kuuldud jutust lapseaju 
soppidesse oma tööd tegema jäänud .

Ühel hommikul hõiskas poest piimamannerguga tulnud 
teenija Anna: „Tsirkus!“ Üle tänava, Politseogorodi (praegu 
Politseiaed) servas käis kummaline tegevus, seal seisid 
reas värvilised elamisvagunid, hobused eest lahti rakenda-
tud. Püstitati suurt telki kirjaga „Circus Corona“. Oli seal 
minust natuke vanem poiss, kes püssi paugutades sõitis 
hobusel, seljas Tšerkessi kuub. Olid tolad, mees ja naine, 
kes kukkudes tegid vältimatu kukerpalli. Oli mustkunst-
nik, kes käkerdas ajalehed kokku, rebis need katki, viskas 
võlusõna saatel õhku ning püüdis allalangevate paberitük-
kide seast kätte roosibuketi. Läksin kodus sahvrisse, võtsin 
ajalehed, rebisin need katki, viskasin sama võlusõna saa-
tel õhku ja pettusin. Nii jäingi neid paberitükke loopima ja 
loobin ilmselt tänaseni.
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minu mällu, uue põlve pererahva kodupärimustes oli aga 
ikka veel säilinud jälg meie sealolust. Meid mäletati.

Siis suvitasime Kloostrimetsas. Lepiku küla – praeguse 
teletorni kõrval – oli sügav maakoht. Isal oli linnas tööd, tal 
oli hea õhtuti bussiga tulla. Pätsu talust käisime piima too-
mas. Kord jalutades nägime talu sissesõidu juures seismas 
suurt musta autot. Vaikivate meeste vahel tuli talust naine 
lastega. Nad viiakse ära, ütles isa.

Hiljem, keskkoolis, olime Mattiga ühes klassis. Me ei rääki-
nud sellest. Oli Stalini aeg.

Mõtlen kõigest sellest kui millestki loetust, millel pole 
minuga pistmist. Täna ärgates meenus mulle öine tulista-
mine. Isa polnud kodus. Olin öösärgis, ema mässis mulle 
teki ümber ja viis teise tuppa, aknast kaugemale. Hommi-
kul läksime Politseiogorodi äärsete uute majade seintessse 
ilmunud kuuliauke vaatama. Et vene soldatitele ruumi 
teha, olid eesti sõdurid kasarmutest välja viidud ja maju-
tatud koolidesse. Öösel oli tuldud Raua tänava kooli neilt 
relvi ära võtma.

Loore, kes oli suur tüdruk ja õppis Lenderi gümnaasiumis, 
mossitas huuli: sõdurid olid oma saabastega nende kooli 
parketi ära tallanud.

Lasnamäe veerul, Kadrioru kohal, seisid Vene tankid. Läk-
sime isaga neid vaatama. Tankidel istusid soldatid ja män-
gisid lõõtspilli. Teised tantsisid sitskleitides vene naistega 
kamaarinskajat. Rahvas seisis ringis ja vaatas. Linnas oli 
laternapostidele kleebitud kindral Laidoneri käskkiri, et 
relvad tuleb ära anda.

ja negus. Ma teadsin juba, et see tähendas sõda. See lähe-
nes. Siis luges vanaema Poola koridorist. Ema ja isa aruta-
sid vaiksel häälel maailma asju. Hetkeks kattis mind lan-
geva kardinana ebakindlus.

Negust, Haile Selassie I-st nägin palju aastaid hiljem 
Moskvas. Ta sõitis suures pikas autos mööda, oli pisike ja 
krimpsus tõmmu olend, uhke munder seljas. Olevat olnud 
kuningas Salomoni ja Seeba kuninganna otsene järeltulija. 
Hiljem, kui pöörati ka sealset riiki, lasti ta maha ja tänase 
maailma otseside piibellike aegadega katkes.

Õhtuti luges ema mulle ette „Onu Tomi onnikest“. Mõt-
ted neegerorjadest, kellest rääkis ema pehme hääl ja keda 
ma tulevikus kindlasti kaitsema hakkan, panid mu noku 
esimest korda elus magusalt tuikama. Kuid päikesekell 
Kadri orus, mida nüristunud aegade saabumisel ei suutnud 
kaitsta ka lukustatud terasplekist kate, ei teadnud veel min-
git vägivalda karta. Selle taevasse suunduv viltune varras 
oli puhas ja säras ilusa eestiaegse säraga.

Suvitasime Rutjal. Praegu tean, et see oli suur ilus talu. 
1965. aastal kõndisin pikki teid metsade ja olematusse 
vajunud talude vahel, püüdes seda leida, kuid asjata. 
Mäletasin vaid, et talu juures oli sepapada. Seisin tookord 
selle uksel, vaadates pimedas tantsivaid sädemeid. Sepp, 
noor lõbus mees, elas linalakka noorikuga väikeses kõr-
valmajas. Ema käekõrval läksin sealt mööda. Ema ütles, et 
Jaanil on must ja nõgine töö, aga vaata, elamine on neil nii 
puhas. Kui ilusad valged kardinad. Läksime mööda met-
sateed mere äärde.

Siiski, ükskord hiljem, ühel ilusal suvepäeval viis keegi 
selle küla asju teadev tuttav mind taas sinna. Sepapada 
oli alles ja täpselt samasugune nagu see, mis salvestunud 
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Töölisteatris oli sisse seatud punanurk. Tõepoolest punane 
ja tõepoolest nurk. Aga hästi uhke. Lösutasin seal tugitoo-
lis ja püüdsin lugeda „ÜK(b)P Ajaloo Lühikursust“, tunne-
tades oma tähtsust, kui mind ukse vahelt pärani silmi jõlli-
tati. Siis läksin koju, võtsin õlale pika varre otsa kinnitatud 
sinimustvalge lipu (tädi Heldi kingitus) ning marssisin 
meie maja ees trotuaaril tähtsalt edasi-tagasi. Üks mustas 
ülikonnas onu riidles minuga.

Siis kanti Draamateatri keldriakende ette liivakotte, et teha 
sinna pommivarjendit. Nagu kästud, kleepisime kodus 
akendele risti-rästi valgeid paberiribasid, et pommiplahva-
tusest klaasikillud tuppa ei lendaks. Ema püüdis kleep-
ribadest moodustada ilusaid mustreid. Isa käis kaitse-
kraave kaevamas.

Isal olid sakslaste ja fašismiga omad arved. Jääda kohale nende 
voli alla oli mõeldamatu. Vanemad otsustasid lahkuda. 

Pakke tohtis kaasa võtta üksteist kilo inimese kohta. Onu 
Luti viis meid autoga Ülemiste jaama rongile. Pärast pikka 
ootamist vagunid nõksatasid. Libisesid mööda paemüürid 
ja vabrikukorstnad. Siis kadus Pikk Hermann silmapiirilt.

Sellistel puhkudel tavatsetakse öelda: nii lõppes lapsepõlv. 
On küsitav, kas see üldse kunagi lõpeb. Olin, nagu tookord 
öeldi, varaküps laps – nagu üksikud lapsed tihti. Käisin 
ringi tõsise näoga ning rääkisin tõsistest asjadest. Fred, kel-
lega tutvusin aasta hiljem, oli esmapilgul mõelnud – küll 
see vahib kortsus kulmudega, temaga oleks tore kakelda. 
Kuid kakelda ma poleks tahtnud, olin liiga arg ja korralik. 
Varaküps tähendab tegelikult poolküps, vahest veerand-
küps. Täisküpsemine jäi aga kiduma ja teab, kas ongi teoks 
saanud. Nii algas pikk ja keeruline tee.

Minu ema Benita Põldroos.
Autori fotokogu.
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juhus. Ja kuivõrd olen ma praegu, vana ja mõttessevaju-
nuna, seotud tookord tegutsenud minunimelise isikuga. 

■

Meenutades häälestud sa nagu kellekski teiseks, kes ei ole 
enam päris sina ise, oled pigem see, keda sa sooviksid neid 
kunagisi sündmusi vaatama-kuulama. Meenutades sa nagu 
etendaksid selle nimetu vaataja ees näitemängu, ise piilu-
des, kuidas see talle meeldib. Kiirelt teed sa veel korrektiive 
teksti, muudad midagi misanstseenides. Vaata seda tund-
matut kuulajat tähelepanelikult, tema nägu võib kõneleda 
sulle olulisi asju. Kuid ta võib ka valetada. Temas võib olla 
valskust ja sa ei tea, kas ta tunnistab süüdistuse või kaitse 
huvides. Tegelikult on ta see, kelleks sa oleksid tahtnud 
saada, kuid kes jäi sinust ometi kaugele. Võib-olla õnneks.

Lapsepõlves oli lumi valge ja puhas. Mingil ajal muutus 
see soolaseguseks ja halliks. Nüüd, eluõhtul, kui oleme Rita 
taandunud kõigest eemale, vanasse tallu, on lumi muutu-
nud taas valgeks nagu lapsepõlves. Ka lumi on tunnistaja. 

■

1941. aasta. Rong, mis oli lahkunud Lasnamäe jaamast, sõitis 
ikka veel. Sonda jaamahoone ees nägime samasuguse, kuid 
puruks pommitatud vaguniterea rususid. Sõjapõgenike 
voore lahkus tookord mitmeid. Enamik lahkujaist läks küll 
laevadega, paljud neist merre jäidki. Paaril korral anti häire 
ja me kõik varjusime raudtee kõrval kraavis. Kuid lennukeid 
ei tulnud. Pikalt peatuti kõrvalteedel, et läbi lasta vastassuu-
nas liikuvaid sõjaväeešelone. Sõime ema poolt kaasa küpse-
tatud kaerakäkke. Jäeti selja taha suured linnad, et lõpuks 
peatuda keset steppi, lagedat nagu hiiglaslik söögilaud.

■

Teekond selle märgilise, lahkumispäeval silmapiiri taha 
varjunud torni tippu võttis aega pool sajandit. Eelmisel 
õhtul olime sealt treppi mööda alla tulnud, igaüks meist 
kramplikult hoidmas rusikasse krahmatud ülemõõdulise 
punalipu serva. Ei pääse ta enam üles! Toompea lossi esine 
pimedus oli täis inimesi. Kõik vaikisid. Liialt kaua oli selle 
lipu langetamist oodatud. Oli 23. veebruar 1989. a. Lappa-
sime kätt põletava riide kokku. See töö oli siis tehtud.

Järgmisel hommikul olen kõledas tuules taas Pika Hermani 
tipus. All on kõik kohad täis ikka veel vaikivaid inimesi. 
Nagu oleksid nad öö läbi siin seisnud, oodates hetke, mis 
peab saabuma kümmekonna minuti pärast. Pilli mehed 
võtavad pasunatelt kotte. Rahvariietes lapsed, kes peavad 
lipu heiskama, külmetavad. Ja siis see toimub. Hetkel, mil 
pilvede taga peaks tõusma päike, rullub sinimustvalge 
Tallinna kohal lahti. Sügavusest kerkib rahva juubeldav 
crescendo. Kõik tornitipus viibijad kogunevad rõõmsas 
elevuses troppi, et lasta ennast mälestuseks pildistada. Ja 
järsku murdub minus midagi. Tunded olid keerdunud kee-
mispunkti, laskumine lameda suveniirfoto tasemele tun-
dub mulle äkki lameda pühaduseteotusena ja ma tõmbun 
kõrvale. Nii ma sellele ajalukku läinud pildile ei jäänudki.

Kuid selgemalt kui tegemata jäänud fotole on see hommik 
salvestunud minu mällu. Vabadusvõitluse aastad eraldu-
vad muust elust tervikliku, kompaktse kehandina. See oli 
tugevate värvide ja tugevate tuulte aeg, mil kõik karikad tuli 
juua põhjani. Praegu pean endale selgeks tegema, kuivõrd –  
ja kuidas – tulenes see kõik eelnevast. Mul on vaja teada, 
kas toonane energiatulv oli minu senise elu- ja mõtte tee 
loogiline jätk või viis mind sündmuste keerisesse hoopis 
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päikeseline spordipoiss, kes perekonnatraditsiooni koha-
selt kehastas kõike head ja ilusat. Mäletan teda, ta seostub 
minu mälestustes helgete kangelastega vanades mustval-
getes filmides, kellel on kaabu peas ja heledad viigipüksid 
jalas. Ta sõitis Aafrikasse, et elus läbi lüüa. Oli osanikuks 
mingis kübaravabrikus, kuid kompanjon ajas äri pankrotti. 
Ta kirjutas vanaemale igal nädalal, kuni sõda kirjavahetuse 
lõpetas. Kui siis ükskord olud leebusid, tulid vaid üksikud 
lühikesed läkitused, peamiselt tema inglannast abikaasa 
poolt, viimane neist surmateatega.

■

Ühe ilusa 1970ndate aastate suveõhtu dekoratsiooniks oli 
Olga Terri lilleaed Mähel. Tal olid külas kolm kombekat 
eestiaegset vanaprouat, tema õed Lõuna-Aafrikast. Algul 
piinlikkusest silmi maha lüües, kuid lõpuks otsustavalt 
jutustati mulle minu onust. Temast olevat saanud mafiooso 
ning ta olevat maha lastud tulevahetuses ühes Johannes-
burgi baaris. Mulle see lugu meeldis.

■

Olime sõitnud kerge pagasiga nagu suvitajad, sest uskusime, 
et paari kuu pärast on sõda läbi ja me saame koju. Siis hakka-
sid kaasavõetud raha ja jahu otsa lõppema. Tehti palagani. 
Isa, Aleksander Arder, noor Uno Laht ja Olev Tinn panid 
selga omatehtud eesti rahvariided ning käisid külast külla 
toidu eest laulmas ja tantsimas. Tagasi tulles laotati saak 
põrandale ja jagati vastavalt osavõtjatele väikesteks hunni-
kuteks. Ema leiutas igasuguseid eriskummalisi jahukäkke.

Ma püüan kramplikult meenutada. Ma pole kunagi viit-
sinud silmitseda päevi, mis möödas, mu mõtted on olnud 

Ikka oli veel suvi, ka Tatarimaal. See oli uhke seiklus. 
Rõugearmiline tatari poiss huilgas väikestele karvastele 
hobustele. Igas teeharus lahkus osa vankreid sõjapõgenike 
killavoorist. Tohutu lagendiku silmapiiril olid väikesed 
metsatukad – külade kõrval asuvad surnuaiad. Kui talvel 
läks nii külmaks, et piss enne mahajõudmist ära külmus 
ja aiateibad olid juba ära köetud, käisime öösiti sealt puid 
varastamas. Külad ise olid orgudes, neid polnud näha. 

Kord lahvatas hingamist halvav nutukramp. Meenus koju 
nurka maha jäänud varandus – teatri lavamakett taskulambi-
patareidel töötavate prožektoritega. Sõber oli vesivärvidega 
maalinud ja siis paberist välja lõiganud imepärased palki-
dest talutoa dekoratsioonid. Patareid läksid alailma tühjaks 
ja nende soolakat maitset tuli keelega kontrollida. Puge-
sin suure, veerandit tuba täitva valgeks lubjatud ahju taha 
ja keeldusin mitu tundi jooksul välja tulemast. Tatarlastel 
võisid talvel kitsed toas olla, kuid ahi pidi olema laitmatult 
valge. Seda lubjati pidevalt.

Ma muutusin jonnakaks.

Emal oli kaasa võetud punasest lakist Hiina karp niker-
datud hiinlaste, roosiaia ja imelike majadega. Kus polnud 
hiinlasi, aeda ega maju, seal oli hüpnotiseerivalt väänlev 
ornament ja lohed. Vaatasin seda tundide kaupa. Punased 
uurded paisusid kõiksuseks. Nikerdasin Tatarimaa valgele 
pehmele kivile (selliseid kive oli küla jõeorus palju ja nad 
allusid hästi noale) pildi Hiinamaast ja hiinlastest. Värvisin 
selle vesivärvidega üle. Ka vesivärvid olid kaasas. 

Selle karbi oli meile saatnud onu Johnny Aafrikast. Pole 
seniajani mõistnud, miks ta saatis Aafrikast Hiina karbi. 
Emal oli kolm õde ja üks vend. Onu Johnny oli neist noorim, 
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sõjaväest vabaks nõudes. Nüüd kulusid ringelnud kirjade 
aadressid marjaks ära. Sellest missioonist on isa jutustanud 
mõndagi. Õnnetute, kaltsus ja nälginud inimeste hulkadest 
ummistatud raudteejaamad. Tüüfuseepideemia. Vatijope-
des sanitarid tirimas rahvamassist välja haigeid ja surijaid. 
Hirm täide ees, kes nakkust edasi kannavad, kuid kellest 
on täiesti võimatu hoiduda. Juhuslikud kohtumised kaas-
maalastega. Rongid, mille puhul polnud teada, kas nad 
lähevad poole tunni või mitme päeva pärast. Lõputud sõi-
dud pungil vagunites, kus teinekord oli ruumi vaid ühe jala 
mahatoetamiseks. Millistest kummalistest kohtadest leidis 
ta meie rahva vaimuinimesi! Kõik nad suunati Jaroslavli.

■

Hommikuhämaruses hakkasid reed mööda Tatarimaa 
külmakrambis steppi liikuma. Olime emaga hoolitsevate 
tatari muttide poolt pakase eest vaipadesse ja tekkidesse 
rullitud – nõnda ei näinudki, kuidas päevavalgus sündis 
ja ree kõikumise taktis uuesti hämaruseks keeras. Kanges-
tunult saabusime mingisse pimendatud raudteejaama. Ma 
ei mäleta sellest muud kui kogu seina katvat Nõukogude 
Liidu kaarti, millel nööpnõeltega kinnitatud punane pael 
tähistas rindejoont. See oli Jaroslavlile ähvardavalt lähe-
dal. Seal oli isa. Meid oli tosinkond inimest, kellele isa oli 
Jaroslavli tulekuks sõjaajanõuetele vastava ametliku kutse 
saatnud.

Kaasanis oli üks tore mees, mingi ametlik Eesti asjade voli-
nik. Nädalapäevad olime tema toapugerikus laagris, kuni 
ta ringi jooksis ja meie edasisõitmist korraldas. 

Ühel ööl oli kõik korda saanud. Ei tohtinud äratada jaa-
mas tunglevate ja nädalate kaupa edasisõitu ootavate ini-

alati hõivatud sellest, mis ees. Olen vihanud sõprade nos-
talgilisi kogunemisi rituaalsete meenutustega nooruse 
kuldpäevadest. Nüüd olen hakanud seda vajama. Kuid 
neid sõpru pole. Ma pole hoolinud mäletamisest, sestap on 
nüüd mu selja taga tühjus. Ma asun paaniliselt seda täitma. 
Ma pean endale tõestama, et ma olen olemas. 

Tatarimaal koerad ei haukunud. Siis tuli nälginud kassi-
poeg. Ema pani ta pesukaussi. Vesi kattus tihkja kirpude-
kihiga. Selgus, et kass oli valge. Ta jäigi väikeseks, ju oli 
liialt kaua näljas olnud. 

Mul lubati kord päevas pista näpp suhkrutoosi ja selle 
külge kleepunud suhkruterad ära lakkuda.

Siis hakkasid ringlema kirjad. Kusagilt leiti tükk paberit, 
kirjutati sellele oma nimi ja aadress ning saadeti sinna, kus 
oli kuuldud eestlasi olevat. Kirja saaja lisas oma nime ja 
saatis edasi. Otsiti sugulasi ja tuttavaid. Torm oli kaardi-
paki segamini puistanud, nii hakkasid inimesed pasjanssi 
kokku seadma.

Ma pole kunagi viitsinud kirju kirjutada. Vastamata kir-
jad lebavad kaua minu laual, neile tekivad kohvitassidest 
rõngad. Kergendusohkega adun, et asi on juba nii kauaks 
jäänud, et vastata oleks piinlik, ning viskan äranühitud 
paberi tüki prügikorvi.

Varsti aga tuli tähtis kiri. Selle tõi kätte külanõukogu esi-
mees isiklikult, et avaldada austust ümbrikul olevale 
suurele kroonupitsatile. Istus tükk aega toolil, siis võttis 
pidulikult läkituse põuest. Ümbrikus oli käsk ja volitus 
isale hakata rändama mööda Venemaad et kokku korjata 
tormist laiali paisatud eesti kultuurirahvast, neid isegi 
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meste tähelepanu. Pimeduses ja lõikavas külmas, juhituna 
vatikuues raudteemehest, hiilisime kaugel haruteel ootava 
kaubavaguni juurde. Kergendustundega vajusime lauda-
dest naridele. Hommikul olime avastatud. Vagunit ümb-
ritses möirgav, kaasa sõita sooviv rahvahulk. Seestpoolt 
toestatud lükanduks hakkas survele järele andma. Keegi 
meie meestest oli suuteline kiirelt otsustama. Näinud, et 
ründajate esireas on ohvitser naise ja kahe sõduriga, avati 
korraks uks ja lasti nad sisse. Kohe pöörasid sõdurid püs-
sid ülejäänud sissetungijate poole. Rünnak oli peatatud. 
Oli mingi kindrali naine koos adjutandi ja kaitsega.

Sõit kestis paar-kolm nädalat ja oli selle aja kohta suhteliselt 
mugav. Päevade kaupa seisti hiiglaslikes Venemaa sõlmjaa-
mades, oodates edasisõiduvõimalust. Käidi ülemuste juu-
res kauplemas, et meie vagun haagitaks vajalikus suunas 
sõitva rongi külge. Käidi linnas riideid toidu vastu vahe-
tamas. Tagasi tulles aitasid sadade ühesuguste, pidevalt 
kohta vahetavate vagunite seast oma leida punase streptot-
siidi jäljed. See oli tookordne imerohi, mida keegi oli suut-
nud suuremas koguses hankida. Tüüfusehirmus neelati 
seda pidevalt. See tegi pissi erepunaseks. Vaguni keskel oli 
raudahi. Sõdurid käisid kõrvalvagunist kautšuki kamakaid 
varastamas, nendega siis köeti. Istuti kobaras tule ümber 
nagu ürginimesed. Vaguniseinad olid jäätunud.

Jaroslavl võttis meid vastu täitaplaga. Sõja ajal olid need 
saun-konveierid käima pandud kõikides suuremates raud-
teejaamades. Nad pidid takistama raudteedel möllavate 
epideemiate levimist linnadesse. Kõik saabunud aeti pik-
kades järjekordades läbi niiskusest tilkuvate koridoride 
duši alla, igaühel peos tükk telliskivikõva seepi. Seep tuli 
pärast tagastada. Riided olid ära võetud, need saadeti auru-
kateldesse. Tulises aurus pidavat täimunad lõhkema. Ema 

Rita.
Autori fotokogu.
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vabalt ja lõpuni välja arendada oma võimsad võrad. Räsiva 
avalooduse heitlikkuses poleks nad seda suutnud. Nad on 
aristokraadid, küllastunud sajandite rahust ja tarkusest. Ja 
inimesed, kes siin liivatatud teedel kulgevad, võiksid olla 
unustatud meelisklema minu endistest eludest. Minu tead-
vuses on sõna „park“ omandanud sümboolse tähenduse. 
Sellega tähistan ideaalmaailma, olgu ta siis tehtud ükskõik 
millest.

■

Sinu peegeldus heiastub, pea alaspidi, sügisestes pargipuu-
des, reitel ja rindadel veiklemas merekarbi lüstertoonid. Ise 
seisad sa kahel pool iseennast, olles uhke oma alastusele. 
Või on ehk peegeldused hoopis külgedel ning Sa troonid 
oma tõelisuses keskel? Taamal on klassitsistlik paviljon, 
jalutavad prouad ja härrad. Ma jätsin selle meelde ja maali-
sin maja trepikotta, kus vahepeal elasin.

On 1998. aasta esimene jõulupüha. See pilt on juba kaks 
nädalat valmis. Õhtul, kui kedagi enam trepikojas ei käi, 
lähen ja kirjutan oma nime parempoolsesse alumisse nurka. 
Midagi on minu tegemistes hapuks läinud. Päris tõsiselt 
kaalutlen, et see võiks jääda viimaseks pildiks, mida maa-
lin. Mu suust on kadunud maitse, ma ei tea enam, miks ma 
seda tööd teen. Kuigi ma oskan seda praegu paremini kui 
kunagi varem. Või ehk aitavad siin reastuvad sõnad mind 
tagasi jõuda algpõhjuse ja algsoovi juurde. Ma pean teada 
saama, millest tekkis soov maalida.

■

On üks varasem suveöö. Läbi avatud akna kuulen kooli-
lõpetajate hääbuvaid hõikeid. Taas kogen ilmutuslikku ära-
tundmist. Ma ulatun läbi aegruumi puutuma midagi sellist, 

oli daamina kaasa võtnud oma hinnalise skunksinahkse 
boa. See muutus aurus poole väiksemaks. Ema tegi sellest 
muhvi. Jaroslavli tänavapoisid vilistasid ja loopisid kivi-
dega.

■

Minu elus on olnud hetki. Vaid hetkedel on tõe jõud. Seo-
sed ja suhted, mille punktiirjoonega me neid valgusesäh-
vatusi ühendame, on spekulatsioonid, on ahelad ja ketid, 
millega püüame kinnistada oma elu pidepunkte käepära-
seks süsteemiks.

Hetked on verstapostid, mille järgi võime mõõta oma eksis-
tentsi. Me elame tollest tõekuulutusest kuni selle teiseni. 
Inimene peaks tegelikult koostama oma CV nendest aru-
saamatutest selgumisekordadest, kui maailm tundub ole-
vat käeulatuses – mitte aga lugedes neid kordi, mil mõne 
juhuslikult ülemuseks seatuga õnnestub sõlmida järje-
kordne standardleping.

Hetked on samavõrd kahjustatavad kui kivist raiutud tul-
bad. Nad võivad kasvada võssa või unustatud maamärki-
dena laugastesse uppuda, muutes elu mittejälgitavaks. 
Kuid nad võivad saada ka tuletorniks. Inimene on õnne-
lik, kui selle tulepaagi tahiks on tema ise. Kui tal veab, siis 
sprinklerid ei käivitu.

On hetki, mille võim seisneb kordumises. Morsesignaali-
dena moodustavad nad siis ajast aega ulatuva jada. Nad 
korduvad, kandes ja võimendades oma järgnevuses 
sõnumit. Parkide kõduhõng on saatnud mind kestvalt, 
on arvata, et see asub õige lähedal minu maailma kesk-
punktile. Jumaldan põlispuid. Saatus on andnud neile voli 
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Rita, sa õpetasid mind mäletama. Ma õppisin nägema side-
meid, mis ühendavad mind määramatute aegadega.

■

Kõik see on ehmatavalt lähedal keedukatlale, milles vaa-
ritatakse kunsti. Võib vist öelda, et kunst on selliste koge-
muste meenutamine, mida me pole kunagi omandanud. Ja 
nende reastamine eredateks sähvatusteks. On see päriselust 
intensiivsem või lahjem? Kauakestvam või lühiajalisem? 
Kuidas kunagi. Ka luues mäletab kunstnik asju, mida ta 
ei tea. Oma teosesse suubumises on kindlasti midagi sek-
suaalset. Sellest võib sündida frustreeriv, vastamata jäänud 
armastus, kuid õnnelikul juhul päädib kogu lugu vaimse 
orgasmiga. 

Kes ütles, et kunstnik toimetab üksinduses? Et luua, on 
vaja kedagi teist, kes on lähedal.

■

Kiindusin Tallinna vanalinna, kui suvistel tänavatel valit-
ses päikeseline rahu ja sillutiskivide vahel õitses kummel. 
See oli ammu. Linn oli tühjaks valgunud, kes sai, see suvi-
tas, siia polnud kellelgi asja. Tulevased turistid polnud veel 
sündinud, nende hällid olid tühjad. Võis istuda mõnel lagu-
nenud müürijupil, tunda nahal sajandite ja värske tuule 
paitust ning mõtiskleda. See linn oli veel tugevate tõrvatud 
köitega oma mineviku külge seotud, juhuslikud inimesed 
polnud teda mürgitanud. Minul endal veel minevikku pol-
nud, sestap sidusin ennast kõvasti kiviste sajandite külge. 
Ma surusin käe ja näo vastu mõne maja nurgakive ja kujut-
lesin inimesi, kes seda on sajandite hämaruses puuduta-
nud Ma pean oma elu üheks suuremaks kordaminekuks, et 
imendusin Tallinnasse just sellel ajal. 

mida veendunult tean kui endale kuuluvat, kuid millega 
kohtumine pole paraku mahtunud minu ajalisse elukäiku. 

See oli välgusähvatuses avanev teine tegelikkus, milles ma 
pole viibinud, kuid mida ma tunnen viimase üksikasjani. 
Meid mõlemaid haaranud rauguses oli äkki midagi roh-
kemat kui praegune hetk. Selles vallandus valuliselt joo-
vastav äratundmine teispoolsusest, mälestus naisest, keda 
ma oma teadlikus elus pole tundnud, kuid kellest ma äkki 
tean kõike. See oli plahvatusliku õnne kaemus, mis ulatus 
ajastute ja elude taha ning seostus äkitselt materialiseeru-
nud naisega olematusest. Ta oli äkki siin, samastudes nai-
sega minu kõrval. Ma mäletan selgelt teda, seda aegade-
tagust, tema keha kumerusi, tema hõrke harjumusi, temast 
lähtuvat aurat. Ma mäletan buduaari, kus olime. Mu käed 
mäletavad tema nahka, minu nahk mäletab tema käsi. See 
vaikne hingamine, need silitavad liigutused meenuvad 
valuliselt ja vastuvaidlematult. Kõik meenub, nagu taastub 
mälu pärast pikka haigust. Kõik tänane kordab seda, mis 
toimus siis, kui mind veel polnud. Ringi otsad sõlmuvad. 
Tänane ja kusagilt määramatusest pärinev ühilduvad.

Ma pean ettevaatlik olema, et mitte lasta ennast petta vara-
semast ajalikust kogemusest. Ehk aktiviseerusid neil het-
kedel põhjalikult unustatud read Stendhalilt? Balzacilt? 
Puberteediea unelmate heiastus? See pole siiski võimalik. 
Puberteediea nägemused ei saanud toetuda niivõrd detail-
sele kogemuspildile, seda lihtsalt polnud. Isegi praegu pole 
minunimelise isiku mäluarhiivis sedalaadi sissekannet, 
mis seostuks ootamatult ärganud mälestuspildiga. Või on 
naine, keda ma armastan, tulnukas teispoolsusest? Minevi-
kust? Kuid kes olin siis tookord mina? Ma ei mäleta muud, 
kui et ma mäletan.
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nii tuttava kui võõra puhul. Kuid samas on nägusid, mis 
tänaval möödudes sööbivad pikaks ajaks meelde, nii et 
võin neid peast joonistada. Olen mõnedki pildid nii teinud. 
Ma ei mäleta nii mõnegi minu mõtteid mõjutanud jutuaja-
mise sisu, kuid mäletan, kustpoolt puhus tuul. Ja millegi 
uue tajumine, mis kasvas sellest vestlusest, seostub minu 
mälus tolle tuulega. 

Mispärast juhuslik nägu, mis salvestus, on oluline? Oluli-
sem tollest teisest näokandjast, keda püüdlikult katsusin 
enda jaoks tähtsustada? Miks ma mäletan või miks unus-
tan? Ma ei usu enam, et tegemist on mäludefektiga. Keegi 
minus, kes on targem kui mina ise, teeb valiku, mis on sal-
vestamist väärt ja mis mitte. Nii ladestub sündmuste hie-
rarhia, andmebaas, milles ma elan ja mis on mingi olulise 
mõõtkava järgi tõesem kui märkmikes ja arhiivide tolmus 
talletatud kronoloogia. 

Faktid ise pole tõde. Mälu teeb valiku, et luua tõde. Tõde pole 
mäletamises, vaid unustamises Ma olen palju unustanud.

■

Kogu elu jooksul olen kuhugi kapipõhja visanud ajalehe-
numbreid, millel on minu tegevusega mingi seos, ja kujut-
lenud, et see on arhiiv. Arvustused, minu enda kirjatükid. 
Pikki aastaid vaatasin hämmeldunult seda laama ja mul 
puudus isu seda süstematiseerida. Tõde pole neis koltunud 
pabereis. Ja ometi olen nüüd hakanud õhtuti sületäite kaupa 
tuppa tirima hiirtest näritud kolletunud paberipahna, sealt 
kääridega saaki välja lõikama ja mappidesse jagama.

Oli aeg, kus ma ei viitsinud isegi oma töid signeerida. Mul 
pole kunagi olnud läikivate kaantega kaustikut, kuhu hoo-

■

Kust algavad mälestused?
Ma ei tea, mis on esimene asi, mida mäletan. Vist minu 

esimene kodu. Vene tänav 17, sajanditevanune maja, mis 
praegu täis muuseumilõhnu. Räägitakse, et seal olevat 
kummitanud. Mäletan kisakrampi kopsudes ning musta, 
kõrgele tõstetud õlgadega varju pimedas toas helendaval 
glasuurahjul. Mäletan tõuget, mis pani vedrudel kõikuma 
lapsevankri, milles magasin. Võib-olla tean seda vanemate 
hilisematest juttudest: minu kisa, ahjule osutav lapsekäsi 
ning põhjuseta kiikuma hakanud lapsevanker.

Kuidas eraldada seda, mida mäletan, sellest, mida arvan 
mäletavat? Kas ongi vaja eraldada? Ajalugu pole olemas – 
sellepärast ta mulle meeldibki. On olemas vaid asjad, mida 
me arvame mäletavat. Kui mälestus moondub, on selles 
sügav mõte. Deformatsioon kõneleb ajast ja inimesest roh-
kem kui tõestatud fakt. Kui fakti ongi olemas.

Pole tähtis, kust pärineb pilt, mida mäletan – kas sündinud 
faktist või hilisemast kujutlusest. See pilt ise ongi tõelisus, 
milles elan. Nendest mälestustest olen vormitud mina, nen-
dest on kasvanud minu hilisemad teod, mida nüüd mäle-
tan või arvan mäletavat. Ma mäletan – ja see ongi reaalsus. 
Me ei pärine mitte sellest, mis kunagi juhtunud, vaid sel-
lest, mida arvame mäletavat. Mis saaks olla veel sügavam 
reaalsus?

Mul on vilets mälu. Ma ei suuda talletada ei nimesid ega 
nägusid. On ikka nii, et pärast pikka vestlust inimesega 
ei suuda ma teda poole tunni pärast ära tunda. Kaitseks 
piinlike vahejuhtumite vastu olen endas välja koolitanud 
ebamäärase tere-hea-inimene peanoogutuse, mis sobiks 
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likalt sisse kanda oma maalide nimed. Kinkisin neid, kuhu 
juhtus, ja unustasin. Tundsin, et kõik on veel ees, ka tõelised 
tööd alles tulevad, küll jõuab. Tavatsesin kinnitada, et olek-
sin vilets memuaarikirjutaja, minu teadvus on häälestatud 
sellele, mis pole veel toimunud. Ainus reaalsus oli tookord 
alles sündimata reaalsus, kõik laternad olid suunatud ette, 
seljatagune jäi hämarusse. Kuni ühel mitte väga ammusel 
hetkel taipasin, et eestpoolt ligineb hirmuäratavalt sein, 
millest tuled enam läbi ei ulatu. Ainsaks võimalikuks reaal-
suseks jääbki see seljatagune, unustatud ja ebareaalne. Siis 
tundsingi vajadust oma tööd vähemalt nimekirjas kokku 
koguda.

Helistasin Maranile. Kunagi olime lähedased sõbrad. Pikka 
aega polnud temaga õieti kokku puutunud, ainult kuidas-
käsi-käib tänavakohtumised. Tere-tere, ütlesin torusse, mul 
on suur töö käsil. Vanainimese asi. Panen kokku kõigi oma 
tööde registrit. Meenus, üks ammune pilt on vist sinu käes. 
Kas on? Tere-tere, vastati, ah et register. Väga õige tegu. Kuid 
on veel teinegi register, mida vaja teha, enne kui Kohtuniku 
ette astume. Paturegister, oled sellele mõelnud? Vastasin, et 
pildiregistri tulemuseks oli ehmatav äratundmine, et vähe on 
tehtud ja tuleks hakata hoolega maalima. Äkki on pattudega 
samuti ja tuleks hoopis tegutsema hakata, et midagi regist-
risse panna. Piinlik ju, kui küsitakse ja register on kesine. 

Vanasti oli Olav paras möllumees. Ja ega vist minugi regis-
ter niru pole. Ometi piinab ennekõike mõte sellest, mis 
paturegistrisse sobivat tegemata jäänud. Kui ma sealjuures 
vaid teaksin, mis sinna registrisse õigupoolest kuulub. Kui 
teaksin, mis teod on patused, siis saaks need kuhugi hästi 
töödeldavasse andmebaasi reastada, et pärast uneleda sel-
lest, mis tegemata jäänud.

Kursusekaaslase Heiki Kübaraga Kunstiinstituudi suvepraktikal 
Karksi-Nuias. 1961. a.
Autori fotokogu.
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tuginesid täpselt sõnastatud pragmaatilistel kaalutlustel. 
Olin vist seitsmeaastane, kui tegin endale selgeks, et näit-
leja kuulsus kestab vaid tema eluaja, kirjaniku kuulsus 
on piiratud tõlkevõimalustega. Ainult kunstniku kuulsus 
hõlmab takistamatult nii aega kui ruumi. Tähendab, tuleb 
saada kunstnikuks. Olin vist siiski piisavalt enesekriitiline, 
et mitte mõelda muusikukuulsusele. Meie kodus ei laul-
dud ega mängitud pilli. Sõna „kuulsus“ imponeeris mind 
tugevasti. Alatasa viisin jutu vanemate inimestega sellele, 
et eestlaste seas on nii palju maailmakuulsusi, et Keres on 
maailma parim malemängija, et eesti täpsuslaskurid on 
maailma parimad, et... Ka isa oli kuulus.

Ema viis mind kunstinäitusele. See oli küll varem. See võis 
olla vastavatud Tallinna Kunstihoone üks esimesi üldnäi-
tusi. Tulime koju, ma võtsin joonistusbloki ja vesivärvid ja 
tegin poole tunniga toatäie pilte. Ema kinnitas need knop-
kadega söögitoa seintele. See oli minu esimene näitus.

■

Näituste avamised tõmbavad mind ligi. Ma ei saa päriselt 
aru, mis seal toimub. Suhtlemine ja vein. Eksponaatide 
vaatamine nõuaks sündmusest väljalülitumist ja seega jõu-
kulu, mis hetkel oleks ilmselt ülemäärane. Niisiis jätame 
süvenemise targu järgmiseks korraks. Kuigi ka suhtlemi-
seks ja veinijoomiseks leiduks hoopis paremaid võimalusi. 
Ometi on kõigil on hea olla ja kokkutulnute kehahoiak eri-
neb tavapärasest. Mulle meeldivad sihitud rituaalid milles 
tuleb osaleda tõemeelselt. Sellisteks puhkudeks olen välja 
kujundanud testi: tuleb kohalolijatest välja valida mõni 
noor atraktiivne daam ja jälgida tema möödumist ekspo-
naatide eest. Tuleb fikseerida, mida sealjuures vaatama 
jääd, kas kunsti või daami. Kui kunsti, siis võid olla kindel, 

Minu selja taga on ridamisi aastaid, millest ma ei tea, kui-
das nad möödusid. Nad sulavad halliks massiks. Kuidas 
suudan siis neid registrisse kanda, et Kohtunikule esitada? 
Võimalik, et selliste aastate olemasolu ongi juba iseenesest 
patt. Patt on tegemata jäänud patt. Patt, see on tuimus.

Ja milline on Kohtuniku aadress ja postiindeks, et võiksin 
talle oma registri saata? Nii mugav oleks usaldada otsuse 
tegemine kõrgel ja kaugel oleva Kohtuniku armulikkuse ja 
tarkuse hooleks, võrratult rängem on sellega ise hakkama 
saada. Ma olen õnnetu inimene, mul polnud kaua aega 
usku ja ma jäin seetõttu ise endale ainsaks kohtunikuks. 
Mul pole seega alust loota armulikkusele.

Siiski pole vist nii, et mul polnud neil kunagistel päevadel 
usku. Teadsin küllap ammu, et kusagil peitub saladus, mille 
poole tohib kätt ja pilku sirutada vaid õnnelikel selgumis-
hetkedel. Kõiksuse eest lahknevad pilved vaid haruharva. 
Muul ajal tuleb nende kõrghetkede meeenutamiselgi olla 
ettevaatlik, peljates, et pidev salakambrite ustele koputa-
mine võib muutuda rutiiniks. See oleks osasaamise lõpp. 
Kuid ka uskudes tean, et selle registri adressaadiks võiksin 
olla vaid mina ise, sest otsuse tegemise on Kohtunik dele-
geerinud mulle. Et mind järele katsuda.

Kas patt on mõte? Või mõtlemata jäänud mõte? Või maali-
mata pildid?

■

Lapsena tahtsin saada autojuhiks, sest siis saab sõita, 
korstnapühkijaks, sest siis saab katustel ronida ja kaugele 
vaadata, ning lõpuks tuletõrjujaks, sest siis saab nii sõita 
kui ka ronida. Nagu nüüd näen – minu lapseea elusihid 
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■

Jaroslavlis on klubi „Gigant“, varase vene funktsionalismi 
ilus sopiline sünnitis. Ajad läksid käest ja pikka aega ei 
lubatud sellel maal niisuguseid maju ehitada , töötav rah-
vas tahtis sambaid ja karniise. Sõja ajal sai see hoone eest-
lastest kultuuriinimeste ühiselamuks. Siin olid koos kõik, 
kes oskasid kuidagiviisi laulda, pilli mängida või tantsu 
lüüa. Selle laiad, hargnevad fuajeed ja trepikojad olid jõng-
lastekarja mängumaaks. Kord, tormates sõpradega maja 
ühest otsast teise, takerdusin äkki seisma. Ühe posti taga 
istus mees ja maalis pilti. Nagu naelutatult jäi mu pilk pea-
tuma heledal vihmamantlil ühe maalitud tegelase seljas. 
Mingil arusaamatul põhjusel meeldis see värv. Meeldisid 
vaevumärgatavalt veiklevad varjundid paksus, laialt peale 
tõmmatud värvipastas. Ma polnud kunagi ühte pilti sel-
lisel viisil vaadanud. Läks palju aega ja tuli läbi murda 
autoriteetsete õpetussõnade tormimurrust, kuni ma suut-
sin jõuda ringiga tagasi tookord ilmutusena kaela sadanud 
vaatamisviisi juurde. See mees oli Richard Sagrits. Kavand, 
mida ta maalis, pole minu teada säilinud. Ilmutust, mida 
seal nägin, olen tema hilisemates töödes asjatult otsinud.

Mõne aja pärast koondusid kunstnikud ühte Jaroslavli 
kesklinna kauplusse. Kunagistesse mitmekorruselistesse 
kangariiulitesse piki seinu olid seatud magamisasemed, 
keset ruumi müdises raudahi, toru aknast väljas. Kantsli-
taolise kassa taga resideeris kunstnike blondiinist asjaajaja, 
vormikas Alice Sagrits. Kõik kohad olid täis lõuendeid ja 
molberte. Sekeldasin pidevalt neil jalus, kuni mind lõpuks 
enam sisse ei lastud. Seal oli Adamson-Eric, irooniliselt 
käskiva pilguga härrasmees. Millegipärast keeldub mälu 
silme ette toomast tema tookordset rõivast – põlemisjäl-
gedega vatikuube. Ta on ikka tumedas, lipsuga, kingad 

et näitus on hea ning seda tasub uuesti külastada. Tavali-
selt võidab daam.

Kui usk pole enam värske, saavadki meie eksistentsi tugi-
puuks rituaalid. Kas tõesti on minu kunstiusk pehkima 
hakanud? Rituaalide puhul on tähtis toimingute pühitse-
tud järjekord. Peldikus tõmbad vett ja paned seejärel pük-
sid kinni. Kuivkäimlas pole vett tõmmata, järgnevus on 
häiritud ja tõmblukk jääb lahti. Harjumuspärase tegevus-
jadaga me märgistame aja meie poolt valitsetavaks – nagu 
metsloom tähistab puudele sirtsutades oma territooriumi. 
Kuldsete aegade meistrimehed uskusid, et töövõtete har-
junud järjekord ei tulene vaid tehnoloogilisest otstarbeku-
sest, vaid sellel on ka maagiline tähendus, see on ühtimine 
teispoolsusega ja sellest sõltub valmiva riistapuu pikaeali-
sus ja vastupidavus. Kui mul on päevaks ees mitmeid toi-
minguid, ei reasta ma tihti neid tehtavaks mitte otstarbe-
kuse alusel, vaid järgides mingit arusaamatut skeemi, mille 
kohta võin vaid öelda, et nii teha on teadmata põhjusel hea 
ja õige. See toob hinge rahu ja nõnda võib mõnigi lootusetu 
asi õnnestuda. 

Minu enda näituste kulminatsioonipunkt on päev enne 
avamist, kui ma parima reastuse leidmiseks tundide kaupa 
ringi käin ja oma töid ümber tõstan. Kõrvutamine ja võrd-
lemine teeb asjad julmalt selgeks. Mõni pilt, mille alul veen-
dunult tippteosena keskseinale asetad, hakkab tasapisi 
kõrvale nihkuma, kuni lõpuks ankurdub mõne samba taha 
häbenema. Kui aga mõni töö ootamatult meeldima hakkab, 
võib selleks korraks endaga rahul olla. Ateljee koduses 
harjumuspärasuses jäävad sinu enda tööde jõuvahekorrad 
seitsme kardinaga varjatuks. See masohhistlik kogemus on 
parim, mida üks näitus anda võib.
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vastuolu, kuid 1949. aasta ideoloogilise hüsteeria taustal 
paisus see surmaheitluseks. Lõpuks langesid mõlemad. 
Ääri-veeri uurisin kummagi käest hinnangut kunagisele 
rivaalile. Minu hämmastuseks oli see mõlemalt poolt süga-
valt lugupidav. Ka Lukats oli põluaastatel kristalliseeru-
nud ning asunud ajalikest kirgedest väljapoole.

Adamson-Eric suri Sagritsaga enam-vähem ühel ajal, vast 
nädal oli vahet. Olin tollal Kunstnike Liidu vastutav sek-
retär ja matuste korraldamine oli üks minu kohustusi. Ma 
valdasin seda. Läksime mõne kolleegiga Neljanda haigla 
surnukuuri, et lese soovi järgi hüvastijätuks kõik korda 
seada. Tõstsime Ericu kirstu ja nägime, et ei mahu, kirst 
on lühike. Leinajad aga kohe tulemas. Paaniliselt kaapi-
sime kirstujalutsist polstrit vähemaks, võtsime surnul kin-
gad jalast, peitsime padja kirstu alla. Kui Mari koos teiste 
kunsti tädidega tuli, oli kõik näiliselt korras.

Siis suri Sagrits. Varasel talvehommikul sõitsime veoautoga 
Neljandasse haiglasse, et kirst Kunstihoonesse viia. Har-
junult võtsin valvelauast surnukuuri võtme. Seal oli vaid 
üks kirst. Tõstsime selle autosse. Hakkasime juba sõitma, 
kui järsku meenus eelmisel päeval Kunstihoone trepikojas 
juhuslikult pealtkuuldud kõnekatkend: Ericul oli tamme-
puust kirst, ega siis Rihi või halvem olla. See kirst autos 
polnud aga tammine, vaid harilik. Peatasin auto, viisime 
kirstu tagasi ja avasime. Kirstus oli keegi vanaeit. Surnu-
kuuris oli veel kirstu panemata surnuid. Vaatasime need 
üle, aga Rihit polnud. Siis läks ringsõiduks mööda Tallinna 
surnukuure. Lõpuks leidsime.

Nii tõrkusid need kaks vintsket meest mulla alla minemast. 
Sel hetkel olid nad midagi rohkemat kui kunstnikud.

hoolega viksitud, peened vurrud hooldatud (need olid tal 
tipp-topp ka siis, kui ta oli kaltsudesse rõivastatud). Tema 
sõna oli seadus. Ühel päeval kutsus ta mind enda juurde, 
pigistas tuubidest vineeritükile igasuguseid värve, andis 
pintsli ja ütles: „Mine ja maali!“ Hiljem, Tallinnas, oli ta 
meil sagedane külaline. Meie korteri seinal rippus tema 
maalitud Hispaania maastik.

Läks aastaid, vinnilise ja salkus kunstitudengina kohtasin 
teda Kunstiinstituudis. Ta oli olnud kuulsuse ja soosingu 
tipus, kui võim ta põrmu paiskas. Et ära elada, töötas ta 
lihttöölisena Kommunaaris. Siis tulid insult ja halvatus, 
kuid ta ajas ennast jalule. Üks käsi ja üks jalg, nii komber-
das ta ülestõusnud Laatsarusena Kunstiinstituudi koridori-
des. Kuid tema rüht oli sirgem kui tervetel ning tema harva 
öeldud sõnades tähendus, mis selgus alles hiljem. Ta õppis 
vasaku käega maalima ja maalis nii oma parimad pildid. 
Ta maalis palju, nagu noor mees.

Läks veel aastaid. Kindlatel kellaaegadel ilmus ta KuKu 
klubisse ja tundis alati heameelt, kui noored kolleegid 
tema lauda istusid. Tal oli, mida neile öelda, kuigi selleks 
polnud vaja palju sõnu. Oma peaaegu hävinud füüsisega 
oli ta otsekui vabanenud materiaalsusest, tõusnud kõrge-
male heast ja kurjast. Ta pole kunagi olnud minu õppejõud 
Kunstiinstituudi ametlikes tundides, kuid ma pean teda 
oma õpetajaks.

■

1960ndatel väljus unustusest Boris Lukats. Temast sai 
Pedagoogilise Instituudi joonistuskateedri juhataja. Nagu 
ka Adamson-Eric, oli ta olnud üks sõjajärgsetest kunsti-
juhtidest. Ma ei tea, millest tulenes nende kahe targa mehe 
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■

Ma ei oleks tohtinud kirjutamist alustada. Kui ma poleks 
tüütu pedandina hakanud jälgi ajama, võiksin tänaseni 
olla mahedas teadmatuses, kuivõrd kättesaamatusse kau-
gusse on jäänud kõik need sihid, mida kunagi ammu oma 
elueesmärkidena sõnastasin. Oleksin võinud elada rahus, 
kaheldes vaid tühjas-tähjas ja vaid sel määral, mis paras-
jagu enese hinnangut turgutab.

Praegu mõistan, et olen elanud kaksikelu ja ma ei tea, kum-
mas olen tõeline. Mul on kaks elulugu – või on neid veelgi 
rohkem. Olen olnud avaliku elu tegelane, nähtavasti pii-
savalt hiilgav. Olen astunud mööda heledasti valgustatud 
parketti kõnepuldi poole, tundes naudingut pilkudest. 
Olen teadnud ette, et esinen hästi, et suudan valitseda saali. 
Ilmselt tuleneb see isast. Mulle meeldib sebida kabinettides 
ja viia ellu seda, mida pean tähtsaks. Kadugu võltstagasi-
hoidlikkus! Mitte iseenda jaoks, vaid millegi tarvis, mis on 
minust suurem. Mulle meeldivad prožektorid ja publiku 
aplaus. Mulle meeldib, kokteiliklaas käes, loovida vastu-
võttudel. Kuid mitte üle poole tunni. Kui ainult keegi ei 
tuleks nämmutama käibetõdesid! Ma tunnen kutsumust 
maailmaparandamiseks, ma seon ennast millegi närvee-
rutavaga, seiklen kabinettides, koostan tekste, lükkan asju 
käima ja tajun sellest tekkivat jahimehehasarti. Kui aga 
sellest tulenevad karjäärivõimalused kosuvad kaunikuju-
liseks, tajun tahtelangust. Ma lõpetan päevapealt ja var-
jun sellesse, mida eespool nimetasin oma pargiks. Ikka ja 
jälle, nagu joodik, kes peale kaineid töö- ja perenädalaid 
tunneb kirglikku tarvidust kõik pikalt saata. Ma ei tea, mil-
lal lapse põlves või nooruses tajusin esmakordselt pargi ja 
selle muu maailma erinevust. Pargis muutub seltskondlik 
sära vastumeelseks. Ma istun, vaikin ja kuulan puude kas-

Mina, Heldur Viires ja Henn Roode. 1960. a.
Kumu fotokogu.
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raamatutes ja nüüd keerlesid jooned ja värvid vaimustavas 
ringmängus mu silmade ees. Selliseid öid oli olnud palju, 
lõpuks kulmineerusid nad ühes. Ma kujutlesin, kuidas ma 
ise teen midagi taolist, kuidas maalin, kuidas osava käega 
lõikan gravüüri. Tõmbasin teki silmadele. Tundsin endas 
jõutulva. Miski polnud võimatu. Mind valdas rahu, suu-
rem, kui seda oleks andnud sügavaim uni.

Päeval oli teisiti, kuigi mitte alati. Hakkasin käima koo-
lis. Seati kokku kummaline moodustis. Oli üksteist eesti 
last, kes jagunesid viide klassi ning õppisid manulistena 
ühe vene kooli halvasti valgustatud klassitoas. Valgust 
oli vähe, oli sõjaaeg ja elektrit hoiti kokku. Segastel aega-
del olin kooli minekueast paar aastat üle kasvanud. Kuid 
arvati, et olen kodus piisavalt õppinud ning mind pandi 
kohe kolmandasse klassi. Äkki kaotasin kõik, mida oska-
sin. Luupainajalikus transis püüdsin sulega, mis pidevalt 
takerdus paberisse, ning tindiga, mis paberile voolamata 
kattis sõrmed kõrvadeni, koostada sõnu, mida ma ei mõist-
nud. Tindipott oli tapitud koolipingi servas asuvasse auku. 
Hommikurammestuses kallas koolitädi plekk-kannust 
sinna paksu mürklillat ollust. Kuivades kiskus see serva-
dest korpa, jättes keskele püdelama, õliselt läikiva kraatri, 
kuhu tuli kasta sulge. Vähemastki põrutusest loksatas nak-
kav ollus koolilauale, kattes raamatud ja vihikud. Kuiva-
des jäid tindiplekkidele vikerkaarelised rõngad, nagu õlis-
tel veelompidel.

Kooli lõhn on tänaseni jäänud minu jaoks millekski vaenu-
likuks, ma ei taha kohtuda kunagiste kannatuskaaslastega. 
Näen ikka veel painajalikke unenägusid, et pean vastama 
või tegema eksamit, kuid ma pole ammugi tundides käi-
nud ega tea midagi. Või on asi hoopis selles, et minunime-
line koolipoiss on mulle isikuna sügavalt ebameeldiv ja 

vamist. Ma olen õnnelik. Mu käed kobavad pintslite järele. 
Kuni mingil hetkel miski sunnib mind taas läbi raudvära-
vate tänavate bensiinivingu tormama. 

Vaatide kaupa pidi voolama aega olematusse, kuni mul 
sai sellest pendeldamisest küllalt. Vana mehena taandusin 
iidsesse tallu Mulgimaal. Park sai minu jaoks uue, käega-
katsutava tähenduse. Rita on juba istutanud kümmekond 
tamme ja üle saja muu puu ja põõsa, lilledest rääkimata. 
Ta on ennast neis leidnud, ju ka mina. Rita lilleaed port-
reteerib teda ennast – selles on õhkõrn, kuid rebenematu 
side kavatsuskindluse ja lokkava vabaduspüüde vahel. On 
sündimas uus park, kus nii taimed kui ka meie ise võime 
tunda ennast vabade maailmakodanikena. See on uus 
kogemus – tunda ennast isiksusena koos tokkroosidega. 
Ma ei taha enam astuda kuulsatesse ilupuistutesse. Nen-
dest on hakanud hoovama õudust, tänasel päeval on nad 
mehitatud tundetu jõu poolt, mis hallide lainetena vallutab 
vaba ja püha. Siiski võin ma veel jalutada puiesteedel, mille 
olen taastanud oma kujutluses. 

■

On hetki elus, mil kõik sõlmub. Selleks ei pruugi olla sam-
maste kokkukukkumine ja kõiksuse vaskkellade kumin. 
Vast viltune valgus majakatustel, toomingalõhn, mis hom-
mikul hoovab tuppa. Või toalagi pilkases pimeduses, mil-
lele võid kanda saatusejumalate pilte. 

Mustast paberist pimenduskatted akendel olid alla lastud. 
Sõjaaja vältimatu kord. Pime oli nii väljas kui toas. Jaroslavli 
väikese võõrastemajatoa teises seinas hingasid isa ja ema 
sõjaaja und. Olin vajunud magusasse unetusse. Olin päe-
val pikalt vaadanud reproduktsioone isa ostetud kunsti-
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siis mina, kui kõik pudeneb kildudeks? See võõras vinni-
dega poiss professor Valerian Loigu ateljees – miks tunnen 
ma tema vastu huvi? Kas see huvi pole siiski vastutuse tun-
nistamine? Hetketi ma kardan kergitada eesriiet. Elus on 
paljugi, mis on parem jätta unustusse.

■

Jälle olid jõulud. Penikoormate kaupa lumist metsa, peh-
mest lumest kinni sadanud rajad ja teed. Pudisoo, mis 
mingil hetkel sai minu elu keskpunktiks. Kummikud täis 
lund. Jõulukuuse toomise käik, mis rituaalselt suundus 
kaugetesse hämarduvatesse metsasaludesse. Toas kiirgas 
petrooliumilamp akna taha pimedusse ning levis ahjusoo-
jus. Helgi talitas köögis. Siis elasin juba temaga. Järgmisel 
hommikul, seljas paksud mantlid, istusime rees metsavahi 
kummuva selja taga. Metsavahil uhkuseks püss risti põl-
vedel. Õhtul oli sellest aupauke tehtud. Olid veel Olev ja 
Helju. Aisakella helina saatel libisesime mööda kaugeid 
metsasihte, lumiste okste alt läbi. Surusin ennast vastu Hel-
git. Kui tagasi jõudsime, oli praad ahjus jõudnud küpseks 
saada.

Tal olid pikad, üksteisest kergelt eraldi hoiduvad sõrmed. 
Mind on alati erutanud sihvakad naisejalad, mis puusadest 
hoiavad teineteisest natuke eemale, et päiksevalgus võiks 
läbi paista, riivates kõikide saladuste algust. Nende jalgade 
kohta ei saa lihtsalt öelda „paar“. Nad on sõltumatud, nad 
on mõlemad isiksused. Esitades duetti, tegutsevad nad 
kumbki oma partituuri alusel. 

Möödus aastaid. Sõitsime autoga Tšehhimaale. Imelised 
linnad ja mäed, esimene öine lumetuisk mägiteedel. Tasuta 
ööbimiskohtade otsimine. Nappide müntide kiivas luge-

ma ei taha teda meenutada? Kuid kas olen praegu endale 
meeldivam?

Varem, veel kuldsel Eesti ajal, püüti mind panna lasteaeda. 
Oli midagi lasteaia ja noobli Inglise kolledži ettevalmistus-
klassi vahepealset. Hommikuti, kui tuli hakata minema, 
karjusin, klammerdusin uksepiitadesse ja hakkasin oksen-
dama. On jäänud vaid üks helge mälestus. Jalutasime 
Kadri orus, paarikaupa reas, kohmakad mantlid seljas, ja 
korjasime kirjusid sügislehti. Jälle park! Varsti vanemad 
loobusid igahommikusest võitlusest.

Jaroslavlis oli kõht alati tühi. Ema sai kusagilt seapekki. Ta 
sulatas sellest rasva välja ning kallas purki jahtuma. Kedagi 
polnud toas. Istusin toolil ja hakkasin lusikaga sööma kuld-
set tulist vedelikku, mille pinnal ujusid üksikud kõrbenud 
lihakräbulad. See on jäänud minu elu üheks suurimaks 
maitseelamuseks.

■

Iga liigne sõna võis tollel ajal peita endas surmaohtu. Vähe-
malt minu kuuldes vältisid isa ja ema maailmaasjadest rää-
kimist. Meie toa akna taha seinale oli kinnitatud võimas 
valjuhääldi, mis üle tänava ja väljaku kuulutas sõjateateid –  
vaheldumisi patriootlike lauludega. Selles lärmavas udus 
ma kasvasin.

■

Kui vaatan enda elu, näen silme eest hanereas möödumas 
minunimelisi olendeid, kelle puhul on raske leida ühist 
nimetajat. Ma ei suuda ennast nendega samastada. Ma ei 
ole nende eest vastutav – või kui, siis rängalt. Kuid kes olen 
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tegelesid oma asjadega. Lõpuks saabus meie aeg ning kii-
rustades täideti paberid, millele pidime alla kirjutama. Mul 
ei tulnud pähe lilli kaasa võtta. Oli aasta 1953, Stalini aeg, 
mil jutlustati proletaarset lihtsust. Ämm ütles: Enn on liialt 
noor, ta sai isaks enne, kui jõudis aru saada, mis asi laps on. 
Tal oli õigus. Ta töötas ühes vorstiartellis. Sealt salaja välja 
toodud lihast me elasimegi.

Me ei elanud õnnelikult, Helvil polnud mingit põhjust 
minust lugu pidada. Ta avastas peagi oma seksuaalsuse. 
Ilma minu abita.

Mina ärkasin mehena hiljem, alles koos Helgiga. Mul oli 
pikk lapsepõlv, millesse mahtus vähemalt üks abielu ja lap-
sed. Tükati kestab see lapsepõlv tänaseni. Kui aga õigesti 
mäletan, siis tegelikus lapsepõlves olin pigem täiskasvanu 
moodi. Ma ei hoolinud eakaaslastest ja hoidsin täiskasva-
nute seltsi. Laps-täiskasvanu on vist paras peletis.

Aeg, mil ma endalegi ootamatult meheks sain, tuli hiljem. 
Me olime Helgiga Koguva rannal telgis. Üks minu üliõpi-
lastest, kes kaluritega merel paadis loksus, oli meile angerja 
randa visanud. Taevas ja meri olid liitunud helendavaks, 
kaaluta ühtsuseks, mida vaid maasse juurdunud kadakad 
suutsid telgivaiadena paigal hoida. Valgust nõretav kõik-
sus jäi meie kohal valitsema ka teispool päevi näinud telgi-
presenti. Nõidus ei lõppenud ega lõppenud, see oleks või-
nud kesta igaviku. Ma olin avastatud maailmast niivõrd 
vaimustatud, et suutsin isekalt mõelda vaid endale. Alles 
hiljem, kui Helgi minu juurest lahkunud oli, taipasin ehma-
tusega, et ta ei pruukinud minu vaimustust jagada. Pidi 
minema veel aastaid, pidin tundma valu ja rõõmu teiste 
naistega, et mõista – seks on vaid siis täiuslik, kui mees 
suudab pakkuda saatepartiid naises sündinud meloodiale. 

mine, et bensiini osta. Vaatasin imetledes Helgit kesk Praha 
Hradi rahvahulka. Ta vaatas minust mööda. Ta kaugenes 
päev-päevalt. Haav rebenes järjest valusamaks

Oli veel üks teine talv, Tatarimaal. Täiskuistel öödel küün-
dis külm viiekümne kraadini. Kuuvalgus mängles akna jää-
lilledel. Külapoe ees liikumatult seisvad tatari vanamehed 
olid kuulutanud, et kui sakslased Moskva vallutavad, tõm-
matakse evakueeritutel kõrid maha. Isa oli ära, vist kusagil 
kaugemas külas kartulite eest kontserti andmas. Südaööl 
ärkasime kõrvulukustavate löökide peale vastu välisust. 
Ma ei oska kirjeldada paanikat. Vist püüdsid majas olnud 
naised millegagi ust toestada. Millegipärast kaeti aknad 
tekkidega – nagu oleks sellest kasu olnud. Löögid muu-
tusid harvemaks ning asi läks imelikuks. Hakati virutama 
mööda maja nurki, kord ühest, kord teisest küljest. Kui 
lõpuks sigines julgus välja piiluda, siis polnud seal kedagi. 
Polnud ka jälgi lumes. See oli pakane, mis paukus.

■

Olin kidur ja inetu koolipoiss, kes tundis valulist huvi tüd-
rukute vastu. Ma ei julgenud neile läheneda. Helvi oli minu 
esimene tüdruk. Ta oli oma klassis kõige ilusam. Ta elas 
minu lähedal ning hommikuti ootasin nurgal, et koos kooli 
minna. Olin lugenud palju endiste aegade raamatuid, läks 
aega, enne kui otsustavalt alustasin esimesi rabedaid füüsi-
lisi lähenemiskatseid. Nendest ei tulnud alul midagi välja – 
mitte et oleksin kohanud vastuseisu. Me ei osanud. Aga me 
õppisime. Ilmselt olin tookord täiesti kõlbmatu. Õnneks ta 
seda ei teadnud, kuid hakkas aja jooksul aimama. Läksin, 
käed kulunud mantli taskus, ja koputasin ta uksele. Kõn-
disime jalgsi pika tee perekonnaseisuametisse. Tuli tükk 
aega oodata kontorilaudu täiskiilutud ruumis. Ametnikud 
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Me elasime aastaid koos ning trompetite kõlas ma ei jõud-
nudki arusaamisele Helgi meloodiast. Ma polnud siiski 
veel täiskasvanu. Pole seda vist praegugi. 

■

Karksi-Nuiast Kunstiinstituudi suvepraktikalt naastes oli 
Ahtil kaasas pudelisse aetud elus rästik. Panime selle oma 
neljanda korruse kursuseruumi aknale. Kuidagi oli rästik 
jooksu pääsenud ja teda nähti alumise korruse peldiku 
ukse ees kapi alla pugemas. Märul oli võimas. 

■

Olin juba tookord kõvasti mässuvaimu täis. Natuke vist vene 
anarhistide vaimus. Oli kange tahtmine teha midagi, mis eri-
neks läilaks läinud akadeemilisest drillist, kuid mida, sellest 
polnud mingit ettekujutust. Mis tookord tehtud sai, võis olla 
parasjagu naljakas. Õppejõududel oli minust kõrini.

Kogu instas oleku aeg on jäänud meelde mingi veendunud, 
kuid arusaamatu rabelemisena. Pesemata juuksed sorakil, 
püksisääred pikalt narmendamas, näod alatoitlusest kah-
vatud, vaidlesime kõrgete tõdede üle. Kui just võllanalja ei 
tehtud. Aeg-ajalt tormas käbedal raugasammul läbi korido-
ride erkroosa näo ja lumivalge kikkhabemega mees – insti-
tuudi direktor Friedrich Karlovitš Leht, rahvuselt eestlane, 
kuid põhimõtteliselt eesti keelest kõrgemal hõljuv. Tema 
tähelend oli jäänud 1920ndate aastate Moskvasse, ta oli tei-
nud suuri tegusid, peksnud võimsal käel formalismi, lik-
videerinud tule ja rauaga kunstnike erisuunalisi seltse ja 
ühinguid ning rajanud ühtset, partei poolt kontrollitavat 
kunstnike vennaskonda. Kui mooramees oli oma töö tei-
nud, hääbus ta vaikseks perspektiiviprofessoriks – aasta-

Kui Juhan ja Riina olid väikesed. Pannkoogisöömine.
Autori fotokogu.
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vaks, kui tegevus toimub halva veendumuse nimel. Kuidas 
aga saab olla hea see veendumus, mis ei ole minu oma? Siit 
võiks järeldada, et halb on see, mis on võõras. Paraku nimelt 
see mõttekäik ongi peamine vedru, mis maailma asju käivi-
tav, aga ka neid segamini peksab.

Maailmaparandamine on vist hirmuäratav asi. Praegu pole 
ma enam kindel, kuivõrd asja ette läksid minu enda maa-
ilmaparandused.

■

1999. aasta laulupidu hakkas lõppema. Jalutasin läbi suve-
kuuma Kadrioru kodu poole. Vastu tulid kaks vene noor-
meest, pigem teismelist. Malbed ja viisakad, mõlemad 
ülikonnas, lips ees. „Izvinite, võ govorite po-russki?“ Nad 
tahtsid teada minu arvamust, miks on tänases maailmas 
nii palju kurjust (venekeelne „zlo“ on vist mõneti laiem 
mõiste). Ütlesin midagi sellist, et kurja osakaal maailmas 
jääb alati enam-vähem konstantseks, praegune aeg pole 
kurjem ega parem ühestki teisest. Inimloomus ei muutu, 
vaid kaugus muudab kontrastid mõnikord mahedamaks. 
Lihtsalt on aegu, kus kurjus oskab ennast eksponeerida, ja 
aegu, mil ta jääb latentseks, kuid ikkagi vääramatult eksis-
teerivaks. Ma olen neid juba ammu nimetanud valvemõr-
variteks – neid inimesi meie keskel, keda me ei suuda ära 
tunda, kes võivad olla meeldivad ja head. Nad ootavad 
signaali, et asuda postile. Punane tuluke süttib ja nad hak-
kavad tapma juute või kulakuid või ilusaid naisi või liht-
salt heast meelest. Neid pole kunagi oluliselt rohkem ega 
vähem ja nad ei tea isegi, kes nad on, kuni tuluke süttib. 
Kuid nad on olemas. Ma ei tea, kui palju punaseid tulukesi 
on tänaseks süttinud ja kui paljud on stand-by-seisundis.

kümneteks, seniks, kuni tuli uuesti võitlusse asuda ja 
Eestis kord majja lüüa. Nüüd oli ta taas kuulsaks saanud –  
tema korraldusel paigaldati Kunstiinstituudi koridorides 
seisvate antiikskulptuuride kipskoopiate peenistele kipsist 
viigilehed. Ka tema oli vist aateline maailmaparandaja, kes 
eraelus põgenes oma parkidesse. Tema pargiks olid kuul-
sate meistrite reprod, millel ta joonlaua ja sirkliga kontrol-
lis perspektiivi õigsust. Ta tahtis maailma, kus kõik oleks 
samamoodi joonlauaga mõõdetav. Ta oli vist hea ja inim-
lik inimene, kuigi oma majesteetlikkuses hirmuäratav. Ta 
uskus missiooni ja aadet, mis seadsid ta kõrgemale heast 
ja kurjast ja eesti keelest. Võimalik, et ta polnud süüdi, ent 
meie ebatäiuslikus elus tähendab selline valik harilikult 
kurja.

Kõik teised õppejõud liikusid vaikselt.

■

Ma ei tea enam, mis on hea ja mis halb. Kui siga teeb sigadusi, 
siis selleks ta siga ongi. Keegi ei käsi teda tuppa lasta. Alatu 
inimese kurjad teod on lihtsalt kriminaalne episood. Need 
võivad rikkuda elu, kuid ei suuda muuta maailma asjade 
käiku. Fanaatilise, oma ideede palge ees ausameelse inimese 
laastav tegevus on aga tragöödia, mis tihti on andnud sünge 
tooni maailma ajaloole. Kuigi ma ei tea, kas Friedrich Kar-
lovitš nii ausameelne oligi. Suurim kuri siin ilmas on sündi-
nud heast tahtest, veendumusest, et nii on õige ja nii peab. 
Friedrich Karlovitš oli veendunud, et formalism on paha ja 
antiikskulptuuridel peavad olema viigi lehed ees. Mina olen 
veendunud vastupidises, kuid kas see tähendab moraalset 
erinevust? Või on küsimus tahtmises oma veendumust maa-
ilmale peale suruda? Aga kui tahtmine oma veendumust ellu 
viia puudub täielikult, on see siis hea? Võiks lugeda taunita-
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Basaltnaeratusega mongolid viipasid ja noogutasid. Jur-
tas olid pehmed vaibad ja naised liikusid varjudena. Joodi 
kumõssi, see hakkas pähe. Oli nagu vedel, üle käärinud 
keefir.

Tatarimaal jõin kitsepiima, harjudes mitte märkama selle 
imalat maitset. Tudengitena jõime odavat peediveini.

■

Jaroslavli kunstmarmorist sammastega toidupoes otsis ema 
oma eestiaegsest ridikülist välja aasta otsa kasutuna seis-
nud lihatalongid. Polnud ammu juhtunud, et nende eest 
oleks midagi antud, sellise kauba olemasolu olid ka valges 
kitlis müüjatädid unustanud. Sedapuhku anti aga – mida 
imet! – Kanada karulihakonserve. Üle ookeani oli kohale 
jõudnud sõjaabi. Vene vanaeided seisid mustade kivivarju-
dena. Oli alatoitluse aeg. Tookord tapeti hulganisti nii lapsi 
kui täiskasvanuid, karudest rääkimata. 

Olen söönud ka lõviliha. Helendasid pronkskandelaabrite 
nümfid. Seltskond grupeerus, vesteldi poolel häälel. Varjud 
värelesid seintel. Loomaaia lõvist polnud oma abikaasale 
enam asja. Temast otsustati teha topis. Kere läks Tartusse 
selle töö oskajate kätte. Üks kints tuli Tallinnasse tagasi 
ja minu hea sõbra intellektuaalselt kõrgelennuline proua 
mooris selle valitud seltskonnale rafineeritud piduroaks.

Sõjaaja valkjashallil kafkalikul näljalagendikul kõrgusid 
üksikud teravatipulised tornid. Kahest – sularasvast ja karu-
lihast oli juba juttu. Kolmas oli kaaviar. Küllap oli tühjenda-
tud mingi unustatusse vajunud lao viimast soppi ja leitud 
sealt need konservipurgid. Ema sai jälle välja kraamida 
oma seismisest kolletunud talongid. Talle anti nende eest 

Pärast mõtlesin juurde, et tihti on just aateinimesed need, 
kes lampe sisse lülitavad. 

Noormehed pakkusid mulle brošüüri heast ja kurjast, kül-
lap nad ise mingid maailmaparandajad olid. Ma keeldusin. 
Ma ütlesin, et nendes küsimustes peab igaüks ise leidma 
vastuse, trükitud tekstid ei aita.

Tavaliselt sünnivad kaalukad vastused hiljem, kui erutav 
dialoog on jäänud ajju ringlema. Kirjanikel on aega teksti 
lihvida ja nende kangelaste ütlemised on alati säravad, eks 
ole nad ju tagantjärele välja nuputatud. Kummaline, et ma 
vastasin nendele aatelistele noormeestele peaaegu samade 
sõnadega, nagu siin kirjas. Ma loodan, et nad selle kohtu-
mise unustasid.

■

Gobi tolmusel silmapiiril terendasid jurtad. Neid oli palju, 
neid püstitati lisaks. Nomaadid kõige oma elamisega kogu-
nesid aasta tähtsaimaks päevaks, suureks võiduajamiseks. 
Talutati väikseid sitkeid hobuseid. Mongoolia postmarki-
delt (ma olin poisipõlves ju margikorjaja!) tuttavaks saa-
nud mütsides ja hõlstides mehed seisid kivinenud ootuses. 
Siis tuiskasid sügistuulest kantud lehtede pilvena rahva 
eest mööda hobused, ratsanikeks lapsed. Auhinna pidi 
pälvima kiireima hobuse omanik, mitte ratsanik. Eeldati, 
et alakaalulise poisi või tüdrukuga sadulas võis hobune 
kiiremini läbida pika ja raske teekonna. Kui hobused paari 
tunni pärast kõrbetuurilt tagasi hakkasid jõudma, oli kol-
mandik ilma sõitjata. Need olid kusagil tee peal kaljurün-
gaste vahele maha pudenenud. 



52 53

Basaltnaeratusega mongolid viipasid ja noogutasid. Jur-
tas olid pehmed vaibad ja naised liikusid varjudena. Joodi 
kumõssi, see hakkas pähe. Oli nagu vedel, üle käärinud 
keefir.

Tatarimaal jõin kitsepiima, harjudes mitte märkama selle 
imalat maitset. Tudengitena jõime odavat peediveini.

■

Jaroslavli kunstmarmorist sammastega toidupoes otsis ema 
oma eestiaegsest ridikülist välja aasta otsa kasutuna seis-
nud lihatalongid. Polnud ammu juhtunud, et nende eest 
oleks midagi antud, sellise kauba olemasolu olid ka valges 
kitlis müüjatädid unustanud. Sedapuhku anti aga – mida 
imet! – Kanada karulihakonserve. Üle ookeani oli kohale 
jõudnud sõjaabi. Vene vanaeided seisid mustade kivivarju-
dena. Oli alatoitluse aeg. Tookord tapeti hulganisti nii lapsi 
kui täiskasvanuid, karudest rääkimata. 

Olen söönud ka lõviliha. Helendasid pronkskandelaabrite 
nümfid. Seltskond grupeerus, vesteldi poolel häälel. Varjud 
värelesid seintel. Loomaaia lõvist polnud oma abikaasale 
enam asja. Temast otsustati teha topis. Kere läks Tartusse 
selle töö oskajate kätte. Üks kints tuli Tallinnasse tagasi 
ja minu hea sõbra intellektuaalselt kõrgelennuline proua 
mooris selle valitud seltskonnale rafineeritud piduroaks.

Sõjaaja valkjashallil kafkalikul näljalagendikul kõrgusid 
üksikud teravatipulised tornid. Kahest – sularasvast ja karu-
lihast oli juba juttu. Kolmas oli kaaviar. Küllap oli tühjenda-
tud mingi unustatusse vajunud lao viimast soppi ja leitud 
sealt need konservipurgid. Ema sai jälle välja kraamida 
oma seismisest kolletunud talongid. Talle anti nende eest 

Pärast mõtlesin juurde, et tihti on just aateinimesed need, 
kes lampe sisse lülitavad. 

Noormehed pakkusid mulle brošüüri heast ja kurjast, kül-
lap nad ise mingid maailmaparandajad olid. Ma keeldusin. 
Ma ütlesin, et nendes küsimustes peab igaüks ise leidma 
vastuse, trükitud tekstid ei aita.

Tavaliselt sünnivad kaalukad vastused hiljem, kui erutav 
dialoog on jäänud ajju ringlema. Kirjanikel on aega teksti 
lihvida ja nende kangelaste ütlemised on alati säravad, eks 
ole nad ju tagantjärele välja nuputatud. Kummaline, et ma 
vastasin nendele aatelistele noormeestele peaaegu samade 
sõnadega, nagu siin kirjas. Ma loodan, et nad selle kohtu-
mise unustasid.

■

Gobi tolmusel silmapiiril terendasid jurtad. Neid oli palju, 
neid püstitati lisaks. Nomaadid kõige oma elamisega kogu-
nesid aasta tähtsaimaks päevaks, suureks võiduajamiseks. 
Talutati väikseid sitkeid hobuseid. Mongoolia postmarki-
delt (ma olin poisipõlves ju margikorjaja!) tuttavaks saa-
nud mütsides ja hõlstides mehed seisid kivinenud ootuses. 
Siis tuiskasid sügistuulest kantud lehtede pilvena rahva 
eest mööda hobused, ratsanikeks lapsed. Auhinna pidi 
pälvima kiireima hobuse omanik, mitte ratsanik. Eeldati, 
et alakaalulise poisi või tüdrukuga sadulas võis hobune 
kiiremini läbida pika ja raske teekonna. Kui hobused paari 
tunni pärast kõrbetuurilt tagasi hakkasid jõudma, oli kol-
mandik ilma sõitjata. Need olid kusagil tee peal kaljurün-
gaste vahele maha pudenenud. 



54 55

tunneb, vastuvaidlematult ja suurelt, et ta on olemas. Mil-
line õndsus! 

Mulle meeldib, kui elus on kõike palju. Meenub daam tagu-
mikuga nagu äikesepilv. Mulle meeldib ennast lõhkemi-
seni täis süüa, eriti kummalisi eksootilisi toite. Ületäitunud 
kõht tekitab maailmavalitseja tunde. Olen idamaine paša, 
kelle ees tantsivad alasti naised.

Mida kuradit! Äikesepilvsed tagumikud pole tegelikult 
kunagi olnud minu maitse. Mees, ärka üles! 

■

Meenus seegi, kuidas ühel koidukahkjal tänavanurgal 
Damaskuses oli püsti aetud kolm helesiniseks värvitud 
võllast, nende küljes veel tõmblemas kolm keresid pidi 
valge tesse kottidesse pakitud vuntsidega meest. Olid laste-
pilastajad. Sõitsime sealt mööda. Nad olevat oma tööd tei-
nud siinsamas nurga taga.

■

Kommunismiaadetel oli võlu. Paljude Euroopa kultuuri 
suurkujude kaasaminek köitva muinasjutuga polnud 
juhus. Sartre’i, Picasso ja teised päästis see, et neil ei tulnud 
kokku puutuda toimiva kommunismiga. Enne jõudis Sta-
lin surra ning tema tegeliku või loodud imago lumm lagu-
nes. Eestis tuli aga pahempoolsetel kultuuriinimestel läbi 
teha kõik põrguringid.

Mind huvitavad need, kes läksid kommunismiga kaasa 
aatelisest veendumusest. Neid inimesi polnudki nii vähe, 
nagu tihti arvatakse. Õigemini huvitab mind hetk, mil nad 

pooleteisekilone musta kalamarja purk. Kolmekesi sõime 
supilusikatega seda kunagist Nižni kaupmeeste staatuse-
sümbolit. Kuid paljuke suudavad näljast kokku tõmbunud 
kõhud sellist kaupa manustada! Pool tollest kullahinnali-
sest kraamist läks hallitama. (Aastaid tagasi nägin telekas 
Inglise kriminulli, kus tegevus sõlmus Nõukogude Liidust 
saadetud musta kalamarja karpide ümber, mille sees oli aga 
midagi hoopis muud. Pilt karbikaanel oli mulle tuttav – see 
oli toosama, sõjaaegne…)

Muidu aga sai igapäevasest napist talongileiva kogusest 
pool kõrvale tõstetud. See viidi turule ja müüdi maha. Saa-
dud raha eest osteti minule klaasitäis piima.

Mulle meeldib küllastuda eksootilistest roogadest. See on, 
nagu astuks ligi kulda täis riputatud kaunile beduiininoo-
rikule Damaskuse turul. Ta nägi, et tahan teda pildistada, 
heitis suurtest tumedatest silmadest kiire kõrvalpilgu oma 
kauplemisest haaratud mehele ning tõmbas tähendusrik-
kalt käeseljaga üle kõri.

Kui aga Hruštšov kehtestas minu tudengipõlves korra, 
et sööklates peab leib alati tasuta laual olema, tavatsesime 
sõpradega minna kampas söögikohta, tellida klaasi keefiri 
ja pugida kõhu leivast täis.

Külluslik söömine-joomine, küllap ka õnnelik olemine 
võib põhjustada pohmeluse. Pohmelus on mingis mõttes 
õnnistatud seisund. Tavaliselt suunab inimene kõik oma 
tundlad väljapoole, järjekindlalt registreerib ta vaid seda, 
mis pole tema ise. Ta käsitleb reaalsena vaid maailma, 
mis algab väljaspool tema nahka. Pohmeluse puhul sõl-
muvad kõik seosed temas endas. Kogu tema hingejõud 
on suunatud sellele, et tunnetada oma valutavat pead ja 
värisevaid liikmeid. Muu maailm kaotab tähenduse. Ta 
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mõistsid, et midagi on mäda. See mõistmine võis viibida. 
Et kaitsta oma psüühikat kokkuvarisemise eest, lõi ini-
mene enda ümber õigustuste ja põhjenduste soomuse. Aga 
ka mittemärkamiste ja unustamiste mädasoo. Kõigele on 
ju võimalik leida ratsionaalne otstarve. Kui aga mõistmine 
siiski saabus, selgus, et teed tagasi enam pole, et elu on 
purunenud. Tulemuseks võis olla väljapääsmatustundest 
johtuv vaimne allakäik ja kohusetundlik kaasategemine 
kõiges, mida nõuti. Või apaatia. Või päästev lapsemeelsus, 
mis ei suutnud ega tegelikult tahtnudki enam näha valatud 
verd uhkesõnaliste loosungite taga. Või radikaalse välja-
pääsuna viin või silmus. Igaühe enda asi, millise valiku ta 
tegi. Kõiki neid valikuid kasutati. Traagilise eksituse mõist-
mine viis neist enamiku vaikivasse üksindusse. Vist tun-
dus alandavana hakata tänitama selle kallal, mida kunagi 
sai usutud. Seevastu said valjusõnalisteks kommunismi-
põhjajateks olude muutudes need, kes olid tapva režiimiga 
kaasa läinud karjerismist.

Noore poisina olen seda segasuppi helpinud.

Isa jõudis valmis kirjutada oma mälestusteraamatu esi-
mese köite. Noorusaeg. Ta istus päevad ja ööd  tugitoolis 
kirjutuslaua ees ja jõi odavat veini. Tema ees laual oli alus-
tatud esimene lehekülg mälestuste järgmisest köitest. Aas-
tate jooksul see lehekülg kolletus ja kattus veiniplekkidega, 
kuid sinna ei lisandunud ridagi. Ta oli mõistnud kõige 
mõttetust. 

See oli ammu. Isa ja ema seisid keset tuba. Ma ei oska sele-
tada, miks tookord öeldud sõnad tuhandete seast mällu söö-
bisid. Isa lausus: „Kõik on muutunud nii umbseks, midagi 
peab juhtuma.“ Jäin põnevusega ootama, mis see siis on, 
mis juhtub. Niipalju mõistsin, et see puudutas Eesti maad. 

Maalimas. 1977. a.
Foto: Peeter Tooming. Filmiarhiiv.
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mas õllekad, kus ei liikunud neid, keda ta varem tundis. Ta 
istus koos meestega, kes tegid igapäevast lihtsat tööd. Või 
ei teinud midagi.

Ma olin noor poiss ja nägin ainult, et isa on joodik. Ma olin 
julm. 

Meie elu oli vilets. Ema püüdis kramplikult kinni hoida 
kunagisest esinduslikkusest. Meie suur korter muutus haua-
kambriks.

Ikka veel kohtan vanu näitlejaid ja isa õpilasi. Nad mee-
nutavad teda erakordse südamesoojusega. Ilmselt suutis 
ta kõigi oma peadpööritavate tõusude ja ränkade languste 
ajal jääda inimeseks. Praegu tean, et ta ei teinud ühtegi lii-
gutust, mis oleks vastandunud südametunnistusele. Ju see 
põhjustaski tema hukkumise tollel ebainimlikul ajal. Kui 
polnud võimalik jätkata ausalt, valis ta viina. Tookord ma 
seda ei mõistnud.

■

Nüüd pean hoolikalt läbi vaagima esmased kunstielamu-
sed, mis võisid mõjutada minu teevalikuid. Kui nad ikka 
mõjutasid. Kui mitte just eeldada, et elutee sundus on tin-
gitud mingist algsest valmisolekust ning muljed võivad 
salvestuda vaid etteantud tabeliveergudele. Või kui mitte 
arvata, et kõik käib kõrgemat ringi pidi ja et nuppe seab 
lauale meie mannetust haardeulatusest väljapoole jääv saa-
tusekehand. Või kui me ei kujutle, et kõike määrab lihtsalt 
juhus.

Ma ei mäleta, et pildid lasteraamatutest oleksid avalda-
nud siduvat muljet. Küll aga see, kui ema istus laua taga 

Võis olla aasta 1939. Nüüd kujutlen, et jutuks võis olla vai-
kiva ajastu ängistus.

Töölisteater oli pahempoolne teater. Isa oli noorusest peale 
pidanud ennast sotsiks. Ta elas kaasa Hispaania vabariik-
laste võitlusele. Fašism tähendas temale Euroopa tsivilisat-
siooni hukku. See oli ideoloogia, mis vastandus kõigele, 
millesse ta uskus. Raudmasinad selle religiooni märkidega 
olid lähenemas mööda Euroopa korrastatud teid. Ta hais-
tis maadligi roomavat kirbet suitsuvingu. Isa usaldas oma 
sõpru Barbarust ja Semperit (ma mäletan neid!), igatahes 
rohkem kui Pätsu. Selle eest tuli tal maksta ränka hinda.

Töölisteatris pilati fašismi ja hitlerlasi. Karikeeritult lauldi 
ühes etenduses natsipartei hümni „Horst Wessel“. Ühel 
õhtul tuli teatrisse siseminister Eenpalu, et vahendada 
Saksa saatkonna protesti ning nõuda kärbete tegemist näi-
dendisse. „Horst Wesseli“ sõnad asendati ühe eesti rahva-
liku lauluga, viis aga jäi samaks. Publikut vooris kohale 
veelgi arvukamalt. Isa teadis, et tal pole sakslastelt midagi 
head oodata. Kui sõda lähenes Eestile, oli mõeldamatu siia 
jääda. 

Ma ei tea palju Barbarusest ega sellest, mis juhtis tema 
samme. Ta oli euroopaliku kultuuriorientatsiooniga ini-
mene. Ta laskis endale kuuli pähe. Või rüüpas ta mürki? 
Või aitas keegi teda selle juures? Isa hindas kõrgelt tema 
avangardistlikku luulet. 

Ma ei tea, kunas isa mõistis, et oli teinud vale valiku. Ma ei 
tea, kui kaua ta keeldus endale tunnistamast seda, mida oli 
näinud ja kogenud maailma esimeses proletaarlaste riigis. 
Ta oli liiga uhke, et sellest rääkida, ka siis, kui oli ennast 
juba põhja joonud. Ta vaikis. Tema ankrupaigaks said rää-
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raha eest nagunii osta. Vist sama määravaks kui sebimine 
kunstnike jalus sai reproduktsioon van Goghi „Punasest 
kohvikust“. (Selle kunagi Puškini-nimelisele muuseumile 
kuulunud lõuendi parseldasid stalinistid vist Ameerikasse.) 
Istusin, nina tilkumas, ja vahtisin tardunult sugestiivselt 
punaseid seinu ja rohelist piljardilauda. Esmakordselt taju-
sin värvide maagiat ja jõudu. Kes teab, kas mitte sealt ei 
pärinenud nakkus, mis hiljem, pärast mitmeid latentseid 
perioode ja Kunstiinstituudi-aegseid ebaõnnestunud ravi-
katseid on minus vallandunud kroonilise värvihaigusena. 
Igatahes mäletan tänagi seda pildivaatamist kui harvaesi-
nevat kõrgelamust. Kui püüan taastada oma tookordset 
pilku, pean hämmastusega tõdema, et vaistlikult mõistsin 
selle teose maalilist keelt vist samamoodi nagu praegu. 
Võimalik, et minus midagi fikseerus, midagi sellist, mis 
ei lasknud mind enam päriselt ära pöörata ka hilisemates 
vaimsetes uitamistes, siis kui hakkasin ajakirjast Ogonjok 
välja lõikama peredvižnikute reproduktsioone. 

Ogonjok oli Stalini-ajastu ainuke täismahuline ja eks 
seetõttu ka ülipopulaarne ajakiri, mida levitati hiigelmaa 
piirist piirini. See pakkus rohkesti ka suuri värvilisi kunsti-
reproduktsioone peredvižnikest sotsrealismi kuulsusri-
kaste tippudeni. Olin juba keskkoolis, kui mingil viisil sat-
tus meile koju hulk aastakäike seda väljaannet, endil meil 
selle tellimiseks raha küll polnud. Lõikasin reprod ajakirja-
dest välja, neid kogunes muljetavaldav kuhil. Ma uurisin 
Ogonjokke pidevalt. ja hakkasin seal pakutavat tasapisi 
pidama ainuõigeks ja jäljendamist väärivaks kunstiks.

Stalini ajastu oli täis paradokse. Koolides õpetati inglise 
keelt ja räägiti rahvaste sõprusest. Kuid polnud mingit 
lootust kohata elu jooksul elusat inglast või hoida käes 
ehedat ingliskeelset trükiteksti. Seetõttu kaotasin keeletun-
dide vastu igasuguse huvi. Kui mõnel Moskva-reisil juhtus 

ja akvarellis kostüümikavandeid mingile ajaloolisele näi-
dendile Töölisteatris. Kõik need mõõkadega kavalerid ja 
rõivavoldistikku peituvad peenepihalised daamid. Ma 
sain täpselt selgeks, mida tähendavad rõivastuses barokk 
ja renessanss. Vist siis saidki need epohhid minu jaoks 
tõelisuseks, mis on veenvam ja loomulikum kui aeg, mil-
les olen ise sammunud. Usun praegugi, et see oli õnnelik 
ja kordumatu aeg maailma ajaloos, mil peekrid olid vala-
tud pilgeni. Hiljem said minu jaoks pühadeks paikadeks 
vanade muuseumite kõrged ja hämarad saalid, kus seintel 
ripuvad tihedalt Masaccio ja Piero della Francesca maalid. 
Kui aastakümnete eest sattusin ühel õhtul esimest korda 
Firenzesse, tundsin, et olen jõudnud koju. See tunne pole 
enam kusagil kordunud. Küllap too sentimentaalne pärit-
olu sunnibki mind ikka ja jälle maalima rõivavoltidest ava-
nevaid kehasid.

Kuldsel rahuajal oli meie korteri seintel maale. Karin Lutsu 
maalitud portree emast. Redo Randeli maal isast. Midagi 
vist Peet Arenilt. Üks Julie Hagen-Shwarzi akvarell. Teisigi. 
Ma vaatasin neid, kuid ei mäleta püsivat huvitatust. Huvi 
lahvatas kunstinäitusel, kus käisin emaga. Mingi maastik, 
see võis olla Juhan Nõmmik. Klaasvitriin Aino Alamaa 
terrakotafiguuridega. Hiljem oli üks tema maalitud kauss 
meil kodus kapis. Vaatasin seda hoolega. Oli veel mingi 
sajandialguse karikatuurikogumik, mida sõber näitas.

Jaroslavlis pidasin ennast juba targaks, olin kunstnike oma-
vahelistest juttudest üht-teist haaranud. Seletasin innukalt 
täiskasvanutele, miks mõni pilt on hea või halb. Teisi lapsi 
pidasin liiga lollideks, et nendega sellest rääkida.

Vanaraamatukauplused olid pungil. Isa käis pidevalt ost-
mas sõjaaegselt üliodavaid kunstiraamatuid. Toitu polnud 
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juurde ja ütles: „Teil oleks targem endale mõni teine amet 
valida.“ Ma olin siiski totralt kangekaelne ja jätkasin.

Talvistel õppevaheaegadel võtsin ette palverännakuid 
Leningradi Ermitaaži. Sõitsin odavas üldvagunis, magama 
sai keeratud pakiriiulile, kinnitades ennast püksirihmaga 
mingi toru külge. Vagunisse kogunes kummalisi inimesi. 
Kord sõitsin koos kunagise tsirkusekuulsusega, kes nüüd, 
pensionipõlves, tavatses sõita mööda Nõukogude Liitu, et 
kohata rändetendusi andvaid ammuseid kolleege. Ta oli 
harjunud elama ratastel. See öö möödus tuhmi öölambi 
valgel tema juttu kuulates.

Leningradis läksin kohe Ermitaaži ja jäin sinna sulgemiseni, 
käies vahepeal vaid paksutädilises puhvetis ennast kuuma 
kakaoga turgutamas (peale kakao ja kuklite seal muud ei 
müüdudki). Hulkudes mööda saalide lõputuid amfilaade 
sattusin kord pööningukorrusele, kus ootamatult oli välja 
pandud ühte-teist kunagisest Sergei Štšukini kogust. Vaata-
sin, silmad pärani, impressioniste. Saali ühes sopis oli kolm 
Pablo Picasso maali. Üks nendest oli „Tüdruk pallil“ tema 
roosast perioodist. Mulle see värk ei istunud, olin pähe õppi-
nud, et see on manduv jama. Piltidele vaid põgusat külgpilku 
heites tõttasin alumisele korrusele, et sulgemiseni jäänud 
pooltunni jooksul veel kord uurida Jean Chardini. Möödus 
ligi aasta, ning äkki ma avastasin: kuigi olin Picasso pilte vaa-
danud vaid sekundi murdosa jooksul, olid nad ometi detai-
lideni meelde sööbinud ja selgelt silmade ees. Mitmed har-
dumusega vaadeldud šedöövrid olid aga mälus olematuks 
tuhmunud. Siis järgnes unetu mõtlemiseöö ja lakkevahti-
mine. Hommikul oli midagi teisiti. Ma olin vabanenud.

Ma taipasin, et mälu tegi valiku ja näitas kätte, mida kätte 
näidata oli tarvis. 

keegi tänaval või hotelli National ukse ees nägema mõnda 
ilmset välismaalast, siis oli see sündmus, mida kodus pikalt 
arutati. Hiigelstaadionidel sportivad ja klassitsistlikes sam-
maskäikudes palmide vahel puhkavad lihttöölised ning 
maailma odavaim leib olid osa kafkalikust reaalsusest, mis 
segunes valvsasilmalise terrori ja kirjeldamatu vaesusega. 
Samas oli kõiges selles tuules lehvivate kardinate sugeree-
rivat suurejoonelisust. Sõnad elutõest kunstis tundusid 
maksimalistlikule abituriendile veenvad. Kuid vastuolu 
uhke postulaadi ja hiigellõuendite võltselu vahel oli vist 
esimene, mis sundis mind kahtlema kuninga riiete ehtsu-
ses. 

Sellisena läksin Kunstiinstituuti. Ikka veel uskusin uhkeid 
realismiideaale, kuid ei uskunud teps mitte oma kahvatu-
näolisi õpetajaid, kes kordasid lubatuks tunnistatud tekste. 
Me ei teadnud ikka veel, mida tehakse ja mõeldakse sel-
les salapärases ülejäänud maailmas. Ega suurt sedagi, mis 
oli Eestis tehtud varem. Kõik uksed ja aknad olid tihkelt 
kinni takutatud ning väljapoole jääv oli põnev, kuid ka ker-
gelt hirmuäratav. Mingi tühine sõnamuutus kanoonilistes 
kunstitarkustes põhjustas tuliseid ja lootusrikkaid vaidlusi. 
Me olime hämmastavalt rumalad ja teadmishimulised. Me 
uskusime ideaale, need olid kaootilise sega pudruna kokku 
klapitud siit-sealt haaratud mõttekatketest. Me elasime 
kaootilist elu ning põlgasime kõike kombekohast ja täis-
söönut nii elus kui kunstis. Me uskusime realismi, kuid 
mitte sellisena, nagu seda kanoniseerisid ülevaatenäituste 
kuldraamid. Me olime aatelised kaltsakad.

Head tahet oli palju. Püüdsin tões ja vaimus tungida aka-
deemilise kunstitegemise ülitarkustesse, kuid sellest ei tul-
nud midagi välja, no lihtsalt ei istunud see asi. Juhendaja 
Valerian Loik kutsus mind teistest eemale maaliateljee akna 
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■

Välismaalase jalg polnud Tallinna munakividel astunud juba 
terve igaviku. Siis levis teade, et Tallinnasse on saabumas 
vagunitäis Lääne üliõpilasi. Oli vist 1954. aasta. Pedagoogi-
lise Instituudi saali seati lauad, nende ümber neljakaupa too-
lid. Eelmisel päeval harjutati kõnesid. Parajate ajavahemike 
tagant, kindlaksmääratud järgnevuses pidi keegi siin-seal 
püsti tõusma ning näiliselt improviseerides esitama varem 
kooskõlastatud teksti. Igasse lauda jagus üks välistudeng. 
Ülejäänud kolm kohta pidid olema reserveeritud Tallinna 
kõrgkoolide rahvale, kuigi paljude osalejate päritolu oli ras-
kesti tuvastatav. Laudadel olid limonaad ja saiakesed. Min-
gil hetkel, kui seltskond segunes, tõmba sime paar läänlast 
kõrvale ja tegime ettepaneku minna mujale. Narva maantee 
niigi vilets valgustus oli millegipärast olematusse kadunud. 
Pilkases pimeduses oli kuulda vaid meile järgnevaid samme. 
Rääkida suurt ei saanud, sest keeli ei osatud. Gloria šveit-
serilt õnnestus osta kaks pudelit veini. Esimese jõime ära 
Lindamäel. Teisega läksime ühe tarbekunsti tüdruku koju. 
Istusime tihedalt kokkusurutuna pisikeses toas. Eestoas käis 
närviliselt akna ja ukse vahet ema, kes oli märganud tänaval 
valvavaid nuhke. Ta soovitas meil lahkuda.

Minu poisipõlve maailma haraliolek tulenes propaganda-
masinast. Sellele polnud kerge vastu seista. Kas suudan 
nüüd määratleda, kunas seadsin kaks maailma esimest 
korda teadlikult kaalukausile? Koolipoisina olin kord gripi-
palavikuga kodus. Läbihigistatud linade vahel muutusid 
mõtted torkivateks ja kategoorilisteks. Olin ahmides luge-
nud eestiaegseid läikivakaanelisi kriminaalromaane, viima-
sena vist Agatha Christie „Saladuslikku juhtumit Stylesis“. 
Need inimesed, need interjöörid meeldisid mulle. Neis oli 
mingi eriline mahe võlu ja väärikus ja sisemine sõltumatus. 

Pannoo „Minu Eestimaa“ ootab ärasaatmist. 1983. a.
Foto: Kalju Suur.
Teose praegune asukoht: Eesti Vabariigi saatkond Moskvas.
Autori fotokogu.
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valede ja pettekujutelmade džunglist. Kui vaid valedemaail-
mal on piir, millest on võimalik väljuda.

Kadunud põlvkonna asemel tahaks öelda: mahamaetud 
põlvkond

■

Stalinistlikku Tallinna Kunstiinstituuti tuli hordidena 
õppima hõõguvsilmseid vene poisse ja tüdrukuid. Nad 
kõik olid läbi teinud vene akadeemiliste kunstikeskkoolide 
drilli ja joonistasid nagu noored jumalad. Keiserliku aka-
deemia kõrgprofessor Tšistjakov oli öelnud: „Tooge meile 
jänes, ja me õpetame ta joonistama!“ Ja õpetasidki. Eesti 
nutustel abiturientidel see ettevalmistus puudus ja meid 
võeti õppima napilt ja armu pärast. Me olime alul äpud, 
kes ei saanud millegagi hakkama. Alles viimastel kursustel 
hakkas erinevus kaduma.

■

Minu õpinguteaegne vene kunstnikkond oli unikaalne 
inimtõug, sellist pole enne olnud ega tule enam. Nendesse 
oli parasjagu tembitud vene raznotšiinetsite traatraamis 
prille, konvulsiivset mõtlemist ja kulunud küünarnukke, 
juured aga ulatusid Tambovi külaullikestesse. See kõik oli 
hoolikalt kokku miksitud, sinna oli lisatud näpuotsaga iha-
lust Rembrandti sametbareti, Michelangelo veini pokaali 
ning Barbizoni koolkonna metsatukkade järele, kus iga 
põõsa taga istus kunstnik ja maalis (just see oli esmatähtis –  
kunstnik, seljas koorem lõuendist, maalikastist ja molber-
tist, palverännutseb looduses ja järgib oma ränka elusihti). 
Nende kunstiusk oli malbelt takerdunud kuhugi üle-eel-
misse sajandivahetusse, möödudes vaid üksikutes uljus-

See oli midagi muud kui kramplikult lukustatud inimesed 
ja tolmhall maailm, mis mind ümbritses. Mu peas hakkas 
vasardama äratundmine, et ainuõige saab olla vaid süsteem, 
mis loob taolise aromaatse keskkonna.

Püüan meenutada, mida teati Stalini päevil ajastu suur-
test sigadustest. Tõenäoliselt üpris vähe. Bolševistlikult 
kivinenud laavamassis ei liikunud isegi kuulujutud. Kes 
juhtumisi teadis, vaikis hirmunult. Isiklik püssimees val-
vas igaühe kõrvade vahel. Ähmased vihjed pärinesid nagu 
mingist teisest aegruumist ning järeldused nendest jäid 
õhku rippuma. Suhe igapäevasega formeerus pigem iga-
päevasuse alusel. Pisiräpasus. Komissaride elajalõustad. 
Stalinlike torthoonete maotus. Hirm kontakteerumisel üks-
kõik millise ametkonnaga. Klaustrofoobne läbipaistmatus 
kõiges ja kõikjal

Igapäevased olmepisiasjad määravad meie hoiakuid tihti 
rohkem kui globaalprobleemid, mida me ei suuda haarata.

■

Olen lugenud sirgetest elusaatustest ja valgusküllastest aega-
dest, kui inimesed juba noorest east alustasid teed piisava 
tõekogemusega. Ma kadestan inimesi, kes ei mäleta, et nad 
oleksid kunagi mõelnud teisiti kui oma praeguses tõetund-
mises. Tihti pole nad ise nende tõdede juurde tulnud. Nad on 
need tarkade mentorite käest siidpaelastatud kingitus pakina 
kaasa saanud, kui nad esmakordselt silmapiiri uudistasid. 
Stalinlikel aastatel varjusid mentorid riivitatud uste taha vai-
kima. Ka siis, kui nad olid veresugulased. Või nad olid tape-
tud. Või kühveldasid tuhandete kilomeetrite kaugusel vase-
maaki. Nende olemasolugi selgus alles aastaid hiljem. Minu 
elu suureks seikluseks on olnud omal jõul väljaekslemine 
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Mulle meeldivad ristitud paganad, kelle kudedesse pole 
ristimisvesi kuigi sügavale tunginud.

■

Äkki oli välismaalasi kole palju. Silmaga vaadata, käega kat-
suda. Nendega võis koguni rääkida – kätega, sõrmedega, 
üksikute võõrkeelsete sõnadega, kuidas keegi oskas. Nendega 
võis kätelda, neile õlale patsutada ja vastu patsutatud saada. 
Tegevuspaik oli Moskva. Ülemaailmne noorsoofestrival 1957. 
aastal oli Hrustšovi sula viimane suursündmus, võimalik, et 
tema suurim viga, võimalik, et just see, mida ta tahtis. Olene-
valt sellest, mida ta tahtis. Neegrite, latiinode, jänkide jalajälgi 
ei saanud enam Moskva sillutiselt maha pesta.

Kogu maailmast laekunud tantsiv, naerev ja laulev noorte-
mass mõrastas Moskva epohhaalse tardumuse. Arvata 
võib, et enamasti pahempoolsed, suuremalt osalt Kolman-
dast Maailmast, tõid nad siiski purustava hoovusena kohale 
sõnumi ühest teisest elust. Valgetesse tähtpäevasärkidesse 
riietatud miilitsad vaatasid toimuvat pärani silmi, hoides 
näol määrustekohast naeratust. Sõprus rahvaste vahel oli 
hetke poliitiline käsk. Isolatsioonis kasvanud pärismaa-
lastele oli see aga šokk, millest enam ei vabanetud ja mis 
muutis stalinismist väljumise pöördumatuks. Aknaraamid 
olid pehkinud, kord paotatud, ei andnud neid enam päri-
selt sulgeda. Loomulikult oli kohal ka punt ärksamaid Tal-
linna Kunstiinstituudi tudengeid. Sebisime vaimustunult 
ringi, kuuehõlmad ülalt alla kaetud uute tuttavate kingitud 
meene märkidega maailma kõigist nurkadest. Gorki-nime-
lise pargi suurtes paviljonides oli rahvusvaheline kunsti-
näitus, vist esimene taoline selles vappuvas impeeriumis. 
Samas töötas rahvusvaheline noorte kunstnike stuudio, 
kus meiegi olime loomulikult asjalised. Küllap oli see 

sööstudes peredvižnikest ja küündides vapralt Filipp Mal-
javini „Krasnaja babani“ (ideaal, mida kõik ihalesid, kuid 
vähesed julgesid järgida). Ometi ei mõjunud nad atavistli-
kult. Praegu usun, et see oli sublimatsioon, see andis neile 
võimaluse väljuda arusaamatult kalgist reaalsusest ja jääda 
püsima kujutelmades, mille loomulikuks realiteediks kuu-
lutamine oli nende usutunnistuse alustala. Sest nad olid 
oma usu rüütlid, kunstnikud-realistid. Kroonu nõudmisse 
kajastada sotsialismi ideaale suhtusid nad respektiga, kuid 
ei võtnud seda eriti tõsiselt. Mida nad uskusid, seda usku-
sid süvausklikena ja surmtõsiselt – kuigi tõsidus polnud 
sõna, millega oleks tahtnud neid kirjeldada. Boheemlus oli 
iseenesestmõistetav. See oli sügav, kuid lapsemeelne ja seda 
ei tumestanud epateerimissoov. Neil polnud ühiskonnaga 
mingit kana kitkuda. Lihtsalt tühjad konservipurgid, kala-
rootsud ja värvituubid olid ühes hunnikus, sest kuidas siis 
muidu. Joobuti lärmakalt, kuid jäädi hingeliseks ja vaim-
seks – kuni laua alla kukkumiseni. Hingeliseks parimate 
venelaste moodi, vaimseks tsitaatide tasemel Ilja Repini 
„Kaugest, kuid lähedasest“. Nad sõimasid formalismi, kuid 
olles koos formalistiks kuulutatuga teeklaasitäie viina sisse 
kallanud, suhtusid temasse respektiga. Nagu kahe peaga 
vasikasse. Nad näisid alati piiratumate ja lollimatena, kui 
olid tegelikult. Tegelikult olid nad üpris nutikad ning tingi-
musteta heatahtlikud. Ja fanaatilised töörügajad.

Mõned neist ärkasid ühel hommikul, röögatasid kolme-
kordse ja hakkasid maalima abstraktseid pilte – sama kirg-
likult nagu varem Vene kasekesi kevadtuules.  

Selliste poistega õppisin ma koos. Tookordses Kunstiins-
tituudis olid nad enamuses ja omavaheline jutt käis vene 
keeles. Nad pärinesid Tambovist, Nižnist, Kaasanist ja teab 
kust veel. Midagi nende vaimsusest olen ma endasse ime-
nud. Nende sõnavaras oli tähtsal kohal „missioon“.
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Hästi maalitud, kuid meeldivalt traditsiooniline teos. 1998. 
aastal panin isikunäitusel välja kunagise diplomitöö –  
Voldemar Panso portree. Sõbrad kiitsid seda kui soliid-
selt akadeemilist maali, märkides siiski, et mu areng on 
toimunud tookordsest ofitsiaalsusest millegi meeldivama 
suunas. Ei suuda enam minagi mõista, mis oli selle töö 
ümber omal ajal vallandunud kirgedemöllu põhjuseks. Kui 
midagi uut, ammuoodatut on õhus, märkavad inimesed ka 
kõige väiksemat kõige tühisemat pintslitõmmet, mis sellele 
viitab. Hiljem ei pruugi me seda üldse enam üles leida ja 
ära tunda. Küllap minu töödes seda märgati – või oodati 
ja sooviti märgata. Kaitsmisele kogunes arvukas, eksaltee-
ritud inimhulk. Kuid ka Friedrich Karlovitš märkas. Rea-
lismi reetmise, formalismi ning inimese värdjaliku moonu-
tamise eest nõudis ta minule hindeks „kahte“. Komisjon 
ajas selja sirgu ja pani nelja. Ajad olid muutunud, see oli 
vist esimene organiseeritud vastuhakk tema autoriteedile. 
Neid vastuhakke järgnes ridamisi, kool väljus kontrolli alt 
ning noorus püüdis ise leida oma teed kunsti juurde. Sügi-
sel läks Friedrich Karlovitš hulluks ning varsti suri.

Sellel diplomitööde kaitsmisel oli minu retsensendiks äsja 
Siberist naasnud Villem Raam. Sealt algas meie sõprus. 

■

Vististi olid need portreed minu kunstnikubiograafias 
küllaltki otsustavaks mässuaktiks. Kuigi praegu on raske 
mõista selle mässu olemust. Auk, kus viibisime, oli tohutult 
sügav. Mingiks hetkeks sai põhjast juba nii palju ülespoole 
ronitud, et oli tunda joovastavat vabanemise aimu. Praegu, 
augu servalt (kas olen ikka sinna jõudnud?) alla vaadates 
tundub seegi koht olevat sama hästi kui põhjas.

kunst, mida seal näidati ja tehti (kui välja arvata ühe jänki 
action-painting’u demonstratsioon) küllaltki kesine ja aja-
kohaselt rahuvõitlejate leeri kuuluv. Kuid ometi filtreerus 
sellest meie jaoks ekstrakt mingist täiesti uuest ja tundma-
tust mõttelaadist. See oli ilmutus, väljumine isolatsioonist, 
milles ärkasid kunstnikena Peeter Ulas, Herald Eelmaa, 
Olav Maran, tegelikult suur osa põlvkonnast, mis tegi Ees-
tis ilma järgnevatel kümnenditel. Küllap ka mina. Ma alus-
taksingi Eesti Stalini-järgse kunstiuuenduse ajalugu nen-
dest grotesksetest päevadest. 

Muidugi teadsime üht-teist ennegi, kuid seni oli see pigem 
tundmatute maade meeliköitev eksootika. Nüüd sai see kõik 
tuttavanäoliste, oma käega puudutatud inimeste dimensiooni.

Kojujõudmise õhtul helistasid Reaalkooli koolivennad. Nad 
panid Glorias pidu. Saabusin sinna kõigi oma märkidega 
dekoreeritult. Öösel enne laialiminekut laulsime Reaalkooli 
eest maha võetud pronkspoisi kohal Eesti hümni. Järsku 
näis, et kõik on võimalik.

Friedrich Karlovitš tormas närviliselt mööda Kunstiinsti-
tuudi treppe.

■

1950ndad kestsid ikka veel, ehkki vana kunstisuund hak-
kas murenema. Me ei suuda praegu enam päris hästi ette 
kujutada, mida see aegapidi mullaks muutuv laip toona 
endast tegelikult kujutas. See oli aeg, mil näitustele ilmusid 
esimesed maalid, mis püüdsid suletud ringist välja murda. 
Mäletan ühte Olga Terri portreed. Tookord tundus see 
ilmutuslik, nagu mingi aken oleks avanenud. Hiljuti nägin 
seda pilti uuesti ega suutnud enam mõista, milles oli asi. 



70 71

Hästi maalitud, kuid meeldivalt traditsiooniline teos. 1998. 
aastal panin isikunäitusel välja kunagise diplomitöö –  
Voldemar Panso portree. Sõbrad kiitsid seda kui soliid-
selt akadeemilist maali, märkides siiski, et mu areng on 
toimunud tookordsest ofitsiaalsusest millegi meeldivama 
suunas. Ei suuda enam minagi mõista, mis oli selle töö 
ümber omal ajal vallandunud kirgedemöllu põhjuseks. Kui 
midagi uut, ammuoodatut on õhus, märkavad inimesed ka 
kõige väiksemat kõige tühisemat pintslitõmmet, mis sellele 
viitab. Hiljem ei pruugi me seda üldse enam üles leida ja 
ära tunda. Küllap minu töödes seda märgati – või oodati 
ja sooviti märgata. Kaitsmisele kogunes arvukas, eksaltee-
ritud inimhulk. Kuid ka Friedrich Karlovitš märkas. Rea-
lismi reetmise, formalismi ning inimese värdjaliku moonu-
tamise eest nõudis ta minule hindeks „kahte“. Komisjon 
ajas selja sirgu ja pani nelja. Ajad olid muutunud, see oli 
vist esimene organiseeritud vastuhakk tema autoriteedile. 
Neid vastuhakke järgnes ridamisi, kool väljus kontrolli alt 
ning noorus püüdis ise leida oma teed kunsti juurde. Sügi-
sel läks Friedrich Karlovitš hulluks ning varsti suri.

Sellel diplomitööde kaitsmisel oli minu retsensendiks äsja 
Siberist naasnud Villem Raam. Sealt algas meie sõprus. 

■

Vististi olid need portreed minu kunstnikubiograafias 
küllaltki otsustavaks mässuaktiks. Kuigi praegu on raske 
mõista selle mässu olemust. Auk, kus viibisime, oli tohutult 
sügav. Mingiks hetkeks sai põhjast juba nii palju ülespoole 
ronitud, et oli tunda joovastavat vabanemise aimu. Praegu, 
augu servalt (kas olen ikka sinna jõudnud?) alla vaadates 
tundub seegi koht olevat sama hästi kui põhjas.

kunst, mida seal näidati ja tehti (kui välja arvata ühe jänki 
action-painting’u demonstratsioon) küllaltki kesine ja aja-
kohaselt rahuvõitlejate leeri kuuluv. Kuid ometi filtreerus 
sellest meie jaoks ekstrakt mingist täiesti uuest ja tundma-
tust mõttelaadist. See oli ilmutus, väljumine isolatsioonist, 
milles ärkasid kunstnikena Peeter Ulas, Herald Eelmaa, 
Olav Maran, tegelikult suur osa põlvkonnast, mis tegi Ees-
tis ilma järgnevatel kümnenditel. Küllap ka mina. Ma alus-
taksingi Eesti Stalini-järgse kunstiuuenduse ajalugu nen-
dest grotesksetest päevadest. 

Muidugi teadsime üht-teist ennegi, kuid seni oli see pigem 
tundmatute maade meeliköitev eksootika. Nüüd sai see kõik 
tuttavanäoliste, oma käega puudutatud inimeste dimensiooni.

Kojujõudmise õhtul helistasid Reaalkooli koolivennad. Nad 
panid Glorias pidu. Saabusin sinna kõigi oma märkidega 
dekoreeritult. Öösel enne laialiminekut laulsime Reaalkooli 
eest maha võetud pronkspoisi kohal Eesti hümni. Järsku 
näis, et kõik on võimalik.

Friedrich Karlovitš tormas närviliselt mööda Kunstiinsti-
tuudi treppe.

■

1950ndad kestsid ikka veel, ehkki vana kunstisuund hak-
kas murenema. Me ei suuda praegu enam päris hästi ette 
kujutada, mida see aegapidi mullaks muutuv laip toona 
endast tegelikult kujutas. See oli aeg, mil näitustele ilmusid 
esimesed maalid, mis püüdsid suletud ringist välja murda. 
Mäletan ühte Olga Terri portreed. Tookord tundus see 
ilmutuslik, nagu mingi aken oleks avanenud. Hiljuti nägin 
seda pilti uuesti ega suutnud enam mõista, milles oli asi. 



73

Kuid eks vanad vaidlused muutuvad aja jooksul ikka aru-
saamatuteks ja naeruväärseteks. Pidevalt tekib kunstilii-
kumisi, mis püstipäiselt vastandavad ennast seni loodud 
kultuurilademele. Läheb aega, nad muutuvad harjumus-
päraseks ja liituvad meie silmis orgaaniliselt senise aren-
guga. Vahel ei suuda me neid suurest üldisest klassikali-
sest möödanikust isegi enam eristada ega mõista kunagiste 
dispuutide paatost. Kõik on üks akadeemiline klassika.

■

Täna öösel olin jälle kunstitudeng. Ärkasin pool neli vaeva-
higisena. Oli see sagedane seisund, kus painajalikult veen-
vates seostes sõlmuvad mingid kummituslikult vastuvaid-
lematud asjaolud. Ainult et ärgates pole neil asjadel enam 
nime, nad pärinevad teisest reaalsusest, millele ilmsi on 
lukud ette riputatud. Vaid tegevuskoht oli selge: vana, veel 
ümber ehitamata Kunstiinstituudi trepid ja koridorid.

Sedamööda, kuidas nägemuse varjud taandusid pimeda-
tesse nurkadesse, ärkasid mälestused, mida olin viimastel 
päevadel turgutanud. Auditooriumi uksest sisenes mõõde-
tud sammudega väikest kasvu Soonpää, suunurkades pilk-
lik muie. Talle meeldis muljet avaldada. Ta nautis täpseid 
formuleeringuid ja vaimukusi, mida ta oskuslikult mõõde-
tud intervallide järgi oma loengutesse pikkis. Elukogenud 
peksasaanuna ei lubanud ta endale midagi kroonuvastast, 
kuid samas oli liialt edev, et suuta varjata oma teravat mõis-
tust. Halliks värvitud ajal, mil ainsaks lubatud seisundiks 
oli paatoslik jaatamine, oli kerge iroonia- ja skepsisevari, 
mis tema isiku ümber hõljus ja tema jutus aimus, juba ise-
enesest ilmutuslik. Kes seda vajas, võis siit tuletada kau-
geleulatuvaid mõtteseiklusi. Raudse normeerituse ajal võis 
noor inimene sihte leida ka kaduv-õrnadest varjunditest. 

Ateljees Meriväljal. Taustal alustatud maal „Hüpe“. 1977. a.
Autori fotokogu.



73

Kuid eks vanad vaidlused muutuvad aja jooksul ikka aru-
saamatuteks ja naeruväärseteks. Pidevalt tekib kunstilii-
kumisi, mis püstipäiselt vastandavad ennast seni loodud 
kultuurilademele. Läheb aega, nad muutuvad harjumus-
päraseks ja liituvad meie silmis orgaaniliselt senise aren-
guga. Vahel ei suuda me neid suurest üldisest klassikali-
sest möödanikust isegi enam eristada ega mõista kunagiste 
dispuutide paatost. Kõik on üks akadeemiline klassika.

■

Täna öösel olin jälle kunstitudeng. Ärkasin pool neli vaeva-
higisena. Oli see sagedane seisund, kus painajalikult veen-
vates seostes sõlmuvad mingid kummituslikult vastuvaid-
lematud asjaolud. Ainult et ärgates pole neil asjadel enam 
nime, nad pärinevad teisest reaalsusest, millele ilmsi on 
lukud ette riputatud. Vaid tegevuskoht oli selge: vana, veel 
ümber ehitamata Kunstiinstituudi trepid ja koridorid.

Sedamööda, kuidas nägemuse varjud taandusid pimeda-
tesse nurkadesse, ärkasid mälestused, mida olin viimastel 
päevadel turgutanud. Auditooriumi uksest sisenes mõõde-
tud sammudega väikest kasvu Soonpää, suunurkades pilk-
lik muie. Talle meeldis muljet avaldada. Ta nautis täpseid 
formuleeringuid ja vaimukusi, mida ta oskuslikult mõõde-
tud intervallide järgi oma loengutesse pikkis. Elukogenud 
peksasaanuna ei lubanud ta endale midagi kroonuvastast, 
kuid samas oli liialt edev, et suuta varjata oma teravat mõis-
tust. Halliks värvitud ajal, mil ainsaks lubatud seisundiks 
oli paatoslik jaatamine, oli kerge iroonia- ja skepsisevari, 
mis tema isiku ümber hõljus ja tema jutus aimus, juba ise-
enesest ilmutuslik. Kes seda vajas, võis siit tuletada kau-
geleulatuvaid mõtteseiklusi. Raudse normeerituse ajal võis 
noor inimene sihte leida ka kaduv-õrnadest varjunditest. 

Ateljees Meriväljal. Taustal alustatud maal „Hüpe“. 1977. a.
Autori fotokogu.



74 75

mis seda nõuab. Ja kui on, siis sünnib kannatustes abso-
luutne, programmidest ja kavatsustest vabastatud headus, 
mis on testitud ja millel pole midagi pistmist primitiivse ja 
võimuahne olmeheadusega. 

Sellisena mäletan Villem Raami. Siberi-tee tema selja taga 
oli pikem ja rängem kui paljudel teistel. Seda reetis näljast 
ja Magadani pakasest parkunud näonahk. Pehme pilk läbi 
prillide kõneles aga kontinendi tohutust humaansest tra-
ditsioonist. Ma polnud sellist inimest varem kohanud, ta ei 
sarnanenud mitte kellegagi. Leebe, oma eitustes vaid ker-
gelt irooniline, lõpuni puhas ja aus. Ja põhjatult tark. Villem 
Raam arreteeriti 1941, see tähendab, et ta sattus laagritesse 
kõige rängematel aastatel, mil ellujäämine oli ime. Viisteist 
pikka aastat ei suutnud teda murda. Katsumus oli talle 
tähendanud hoopis sisemist täiustumist. See oli kumma-
line, et ta suhtus minusse – rohelisse ja vildaka haridusega 
nolki –kui võrdsesse.

Villem Raam oli pühak, kes oskas ka naerda ja veinist mõnu 
tunda.

■

Tosinajagu aastaid tagasi, kui panin kokku selle raamatu 
esimest versiooni, kirjutasin ka järgmised sõnad: 

Ma olen tagasi tõmbunud. Vahel märkan lõbusa imes-
tusega, et juba mitu päeva pole uksest tänavale saanud. 
Ma kirjutan, maalin, toimetan oma toimetusi. Ma naudin 
seda. Aeg-ajalt kutsutakse mind vanast harjumusest min-
gitele nõupidamistele. Tänagi istusin pika kohvipausidega 
päeva. Püüdsin endast välja pigistada asjakohaseid sõnu 
ning olla selline nagu kunagi enne. Mingil hetkel suutsin 
endas isegi huvi äratada. Tulin koju psüühiliselt muser-

Mingit keerulist teed pidi aitas see skepsisekogemus mind 
tookord jõuda Anatole France’i ja prantsuse vaimsuse 
juurde, sealt aga kahtlemise suure kunstini. Eestiaegsed 
Anatole France’i tõlked olid kuidagiviisi kättesaadavad 
ja ma lugesin ängistavate loengute ajal ahnelt Sylvestre 
Bonnard’i mahedaid mõttehüperboole.

Ma ei tea, mis see oli, mis sundis vana pedantset esteeti 
hiljem tihtilugu noore boheemlase pööninguateljeesse 
ronima. Küllap ta tundis huvi pisiku vastu, mis oli tolleks 
ajaks kunstielu käärima pannud. Või kippus tema skep-
tikuskafandrist välja imbuma empaatia noorte vastu, kes 
üritasid peaga seina purustada. Istudes äravajunud vedru-
dega tugitoolis, ees klaas kaasatoodud konjakiga, laskus ta 
filosoofilistesse arutlustesse elust, kunstist ja mine tea mil-
lest kõigest. Tema ilueelistused hargnesid antiigist, olles 
parasjagu maitsestatud renoir’liku pehmusega. Kuid ka 
Rubens polnud talle elus ja kunstis võõras: talle meeldisid 
suured naised. Ma austan Soonpääd sügavalt. Olen hiljem 
tema kohta kuulnud hukkamõistu, mida ajendas segane 
käitumine segastel aegadel. Kuid see ei loe.

Ma kardan inimesi, kelle kohta pole öelda midagi halba. 
Saatuse poolt testimata headuses on midagi hirmuärata-
vat. Professionaalne headus sisaldab tihti nõudlikkust, mis 
piirneb orjastamistahtega.

Kuid juhtub, kuigi harva, et hingesuurus on täiuslik. Soon-
pää varikuju kõrvale kerkib Villem Raami nägu. Kui saa-
tuse hammasrattad rebivad inimese tükkideks, on juhuse 
asi, kuidas tükid uuesti haakuvad. Tulemuseks võib olla 
monstrum. Kuid vahel harva juhtub, et lahtirebitud killud 
hoopis vabanevad senise elu juhuslikkusest ning liituvad 
veatus, läbipaistvas struktuuris. Kui vaid inimeses on kood, 
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■
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■

Oli jälle 1. jaanuar. Eile öösel vahetus aastanumber. Istu-
sin üksinda kodus. Kui väljas algas ilutulestik, ei viitsinud 
minna aknale vaatama.

Sünnipäevad, tähtpäevad. Ma ei mõista päris hästi, miks 
peab lusti lööma siis, kui kalender käsib. Kalender, see 
on formaalne kokkulepe. See on terror. Mingi teistsuguse 
kokkuleppe puhul oleksid kõik need ilusad päevad hoopis 
teises kohas. Ma võiksin lähtuda kuukalendrist. Või kär-
beste elutsüklist. Või Päikese loodetest. Ei mäleta, et olek-
sin taolise lepingu sõlmimise juures olnud. Pole minu asi, 
et mõned päevad trükitakse punase värviga.

Olen tihti tõrget tundnud oma sünnipäeva tähistamisel.

Peo põhjuseks võiks olla see, kui päike paistab õige nurga 
alt ja tuul puhub õigest suunast. Kui maailm muutub vär-
viliseks. Või mustaks. Kui õige sõber tuleb külla või kui ise 
soovid äkki kedagi näha. Ma ei usu pikalt ette kavatsetud 
pidudesse.

Siiski kirjutan sellest. Ju siis ikkagi tuikab mälestus mil-
lestki.

■

Instituudis oli kaks markantset „teadusliku kommunismi“ 
professorit – Bucht ja Treier.

Treier oli oktoobripöörde päevil Putilovi tehase töölisena 
kaasa teinud Talvepalee vallutamise. Täägiga vintpüss peos, 
punane lint varrukal. Tähtpäevaaktustel pidas ta vaimustu-

datuna. Läheb paar päeva, enne kui ma sellest üle saan. 
Kunagi oli see minu elu. Mulle meeldisid arvamuste tera-
vad kokkupõrked, ma tundsin sõõrmetes erutavat lahin-
guvina. Ma uskusin, et olen kutsutud aitama võidule Tõde. 
Miski ei muutu. Kui mitmes kord seda kogesin. Oli aeg, 
mil uskusin, et süsteem edutab piiratud ja kitsarinnalisi 
inimesi. Surm süsteemile! Süsteem suri. Tulid uued tegi-
jad, aateinimesed ja eilsed mõttekaaslased. Metamorfoos 
oli kiire. Nende mõtte avarus hääbus, nende ümber kasvas 
soomus, mis muutis nad tundetuks kõige suhtes, mis ohus-
taks nende olukorra stabiilsust. Nad ei ole halvad inime-
sed. Ega polnud vist eilsedki. Nad usuvad oma aususesse 
ja missioonitundesse. Nagu Friedrich Karlovitš.

Võitu pole olemas. Võit kannab endas alati kaotust. Mure 
ja rumaluse hulk maailmas jääb alati konstantseks. Inim-
lik piiratus on kohutavalt kaval – ta leiab alati tee, kuidas 
ennast maksma panna. Tegelikult pole maailmal midagi 
viga. Viimasel ajal mõtlen tihti, kuivõrd kohutav oleks 
täiuslik maailm – see koosneks friedrich karlovitšidest. Iga-
ühel oleks alati õigus, kellelegi poleks mõtet midagi öelda, 
sest poleks midagi, mida teine inimene ise juba ei teaks. 

On kultuuriinimesi, kes istusid trellide taga tsaari ajal, 
Eesti Wabariigis, Saksa okupatsiooni ajal ja Vene ajal. Ma ei 
ülista trelle, kuid eks peitu siin tähendamissõna. Sisemine 
rahutus ning tung edasi minna ka siis, kui kuhugi minna 
pole. Vapra ja kurva rüütli võitlus tuuleveskitega. Järsku 
see ongi ainuke inimväärne elamisviis? Mis juhtub aga 
siis, kui tuuleveskeid pole? Õnnetu on inimene, kellel pole 
tuule veskit tarbe korral kapist võtta.

Võit on siiski olemas. See on siis, kui me vähemalt astume 
kapi juurde seda tuuleveskit otsima.
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Oli ka pahatahtlikke inimesi, oli ka pealekaebajaid. Kuid 
nende nimed on jäänud peidetuks. Olid ka täideviijad, 
kuid need liikusid kõrgetes paksuseinalistes koridorides 
väljaspool tavainimeste maailma. Nendest, kes kadusid, 
teadsime vähe.

■

Aegade algusest on prohveti sõnad otsustavast võitlusest 
hea ja kurja vahel pannud inimesi vaimustusega teisi tapma. 
Pole mingit põhjust loota, et nii oli vaid minevikus. 

Oleks naiivsus seletada kõike üksnes julmurite sadismiga. 
Piinatud kehad ja kahhelkividest salaruumid on vaid 
dekoratiivne lõpptulemus. Kõik algas armastusest, mis 
kasvas vihkamiseks: me tõuseme maailma kõigi rõhutute 
kaitseks! Tohutu, läbi aastatuhandete ulatuv rõhutute rida, 
millele tuleb aina lisa, nagu tuleb lisa ka salapommidele 
reisilennukites ja lukustatud vagunitele süütute „vaenlas-
tega“. Ei lõpe lihtsameelsed, kes avavad uksi närukaeltele. 
Kommunism tuleneb inimloomusest. Ka islam.

Mõned näevad kõiges selles vaid armastust. Teised kurjust. 
Õigus on mõlemal. 

Ma pole humanist, ma ei kuuluta armastust inimeste vastu. 
Armastus inimeste vastu viib liiga tihti teiste inimeste tap-
misele. Ma ei vala pisaraid nälgivate neegrite pärast, kuigi 
mul oleks päris hea meel, kui nad kõhu täis saaksid.

Kas olete peolauas joonud kohvi, kuhu on kukkunud siga-
retikoni?

nult lihtsameelseid kõnesid, lõbustades saali tava kohaste 
keelekomistustega: „Siis me läksime putilovlastega ja rahul-
dasime Kerenski naispataljoni.“ Loengutel katkestati tema 
juttu pidevalt narritavate küsimustega. Ta püüdis neile 
tões ja vaimus vastata, kuni kaotas jutujärje ja tema paljal 
pealael hakkasid pärlendama higipisarad. Kord, kui Heinz 
Valk küsis midagi eriti tobedat, jõudis asi talle pärale. Heinz 
kõrva pidi peos, sööstis ta klassist välja. Paar-kolm korda tor-
masid nad niiviisi koridori mööda edasi-tagasi. Siis Treier 
seisatas, hakkas itsitama ning ähvardas Heinzi sõrmega: 
„Valk, te olete üks...!“ Sellega oli intsident lõpetatud. Ta pol-
nud pahatahtlik mees.

Bucht oli olnud kodusõja ajal Budjonnõi ratsakasakas. Vara-
hommikusse loengusse tuli ta tavaliselt parajate konjaki-
kraadidega. Peitis sõnagi lausumata oma mõõgast armis-
tatud massiivse näo konspektilehekülgedesse ning hakkas 
tuhmi pobinaga teksti andma. Ta ei vaevunud märkama 
auditooriumis kasvavat lärmi. Kui kisa ületas nn. punase 
joone, hüppas vahel uksest sisse Friedrich Karlovitš ning 
põrkis nii üliõpilaste kui lektoriga. Bucht ei teinud kuul-
magi. Kodusõja kangelasena oli ta puutumatu. Ta ei usku-
nud sõnagi sellest, mida luges.

Bernštein jutustas, et kui avaldati Hrustšovi paljastused 
Stalini kohta, tuikus Treier kahvatuna õpetajate tuppa: 
„Jumal, kes oleks küll võinud seda uskuda!“ Bucht ole-
vat teda minuti jagu üle prillide jõllitanud ning vabasta-
nud end aastakümnete pikkusest vaikimisest: „Loll oled 
või?“

Bucht läks Kunstiinstituudi suvebaasis öösel purjuspäi 
ujuma ja uppus. Ma ei tea, kas ta leiti.
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■

Mäletan eesti vanaprouat, kes 1945. aasta lumelörtsises 
sügispimeduses mulle Karja tänaval vastu tuli, kübar peas. 
Mind kummastas tookord tema murejälgedega näo vaimne 
selgus ja suursugusus. See on üks kustumatult meelde söö-
binud nägudest. Võrdlesin seda tulnukate ilmetute lõusta-
dega ning tundsin korraks, kuhu ma kuulun. Tundsin selle 
maailma moraalset üleolekut, mida esindas vana daam. 

■

Kartulivõtmine oli riiklik ilu ja au. Aleksander Pilar, Kunst-
nike Liidu vastutav sekretär, vaatas mulle tõsiselt otsa: 
Tuleb minna! Seda nimetati šeffideks käimiseks. Linna-
rahvas saadeti päästma jalul nõtkuvaid kolhoose ja laus-
vihmas vettivaid kartulipõlde. Kohtumispaik oli kõnnitee 
Kirjanike Liidu ees, kohtujateks tosina jagu hommikujahe-
duses võdisevaid linnapalitutes kunstnikke ja kirjanikke 
Aadu Hindi juhtimisel. Läks sõiduks mööda hommiku-
halli paepealset. Vaevatud näoga kolhoosiesimees ohkas ja 
lasi meid juhatada kuhugi pärapõrgusse, võsa ja sopaste 
kraavikallaste taha uppunud kartulipõllule. Lõpututes 
vihmades oli kartul jäänud vinduma ja polnud jõudnud 
koort kasvatada. Selline ei säili, seda poleks saadud ka sealt 
mülkast välja vedada. Targu ei andnud esimees meile min-
geid tööriistu kaasa. Lootis, et šefid löövad käega ja jätavad 
põllu solkimata. Tagasi ta meid saata ei julgenud, ikkagi 
parteiline abistamiskampaania. Kuid karastunud kultuuri-
meistrite enesehinnang ei võimaldanud taganemist. Käte ja 
puuokstega asuti vagusid lammutama. Kaasa antud küla-
mees saadeti viina tooma. Õhtuks oli põld hävitatud ning 
nigelad kartulihunnikud valendasid kraavikaldal. Ühes 
talumajas oli keedetud võimas liharikas õhtusöök. Selleks 

Kas sisenen oma pilti või väljun sellest? Poolelioleva pannoo 
“Universitas Tartuensis” ees.
Autori fotokogu.
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Kas sisenen oma pilti või väljun sellest? Poolelioleva pannoo 
“Universitas Tartuensis” ees.
Autori fotokogu.
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Ta rääkis pikkade pausidega ja vaikse häälega lugusid näl-
jast ja pakasest ja laipadest liiprivirnade kõrval. Talle toodi 
süüa. Siis järsku teda enam ei olnud. Ma ei tea, kas ta läks 
edasi oma lõputut teed või viidi ta minema. Vist viidi, küll 
koputajaid leidus. Tuli teisigi, kes juhuslike rongidega kul-
gesid mööda lõputu Venemaa linnu, teadmata isegi, mida 
otsivad. Kõike kahtlustavas sõdivas riigis oli nende elus-
olemine ime.

■

Kunstiinstituudi koridorides ja stuudioruumides liikusid 
modellid. Mitte üksnes need, kes tulid päevaks-nädalaks 
seiklust või elatist otsima. Oli naisi, kes ei suutnud enam lah-
kuda. Nad vajasid seda värvilõhnalist, räämas keskkonda, 
kus kulgesid kahvatud tõeotsijad, odav veinipudel näpus. 
Meta oli vana olija juba siis, kui tulin Kunstiinstituuti. Hästi 
säilinud, tugeva kehaga aktimodell – sellisena jäi ta instituuti 
veel pikkadeks aastateks, kui mina olin juba lahkunud. Kui 
kellelgi oli vaja tööd lõpetada, ei küsinud ta kunagi, kas koo-
lil on raha täiendavalt poseeritud tundide eest maksmiseks. 
Tudengil seda raha nagunii polnud. Ta oli oma inimene sel-
les maailmas ja poiss tuli hädast välja aidata.

Draamateatri keerulistest treppidest hargnes peidetud 
ruume, kus pesitses kummalisi tegijaid. Need olid filosoo-
fid, kes maailmaseletamise vahepausides tegutsesid tisle-
ritena, valgustajatena või rekvisiidimeistritena. Kunagi 
ammu olid nad nakatunud teatri liimivärvilõhnalisest 
õhust ega suutnud enam eales sealt lahkuda. Nad olid selle 
maja vangid. Lapsepõlves olid nad minu sõbrad.

Oli üks ehitusinsener. Ta tegi juhuslikest liistujuppidest 
pildiraame, kui meil nooruspäevil oli häda suur ja näituse-

ajaks oli veel kord viina järel käidud. Kuid õhtu edenedes 
sai seegi otsa ning poisid saadeti uut tooma. Poisid olime 
Valdur Ohakas ja mina. Oli pime, nagu saab olla ainult Ees-
timaa võpsikus vihma tihkuval suvelõpul. Polnud teavet 
kitsamast ega laiemast ümbruskonnast, veel vähem viina-
poodidest, mida sellel hallil ajastul ka päevavalgel ja linnas 
ei pruukinud leida tikutulegagi. Mõningase mätastel tam-
mumise järel läks jalgealune kõvemaks. Olime jõudnud 
teele. Varsti hakkasid ristteelt paistma lähenevad tuled. 
Logisev buss peatus ning juht kuulas murelikult ära meie 
probleemi. Mõtles ja viis meid kohta, kus tema sõnade järgi 
pidi pimeduses olema risttee, sealt kilomeetri jagu eemal 
pood. Ehk Leena annab, kui tagauksele koputada. Leena 
ohkas, tal oli järele jäänud ainult üks pudel enda jaoks kõr-
vale pandud nalivkat. Ostsime siis selle ja jäime kurvaks. 
Meie seltskonna jaoks oli seda naeruväärselt vähe. Läk-
sime teadmata suunas, kuni vastu tuli veoauto. Pakkusime 
selget kaupa: siin on sulle pudel nalivkat, kui viid meid 
sinna, kust viina saab. See sobis. Sõit oli õige pikk, ulatus 
vist teise maakonda. Igatahes viinad me saime. Autojuht 
oli kena mees ja tõi meid tagasigi. Ega meie teadnud, kus 
ilmakaares on meie öökorter, kuid tema teadis, külauudi-
sed levivad kiiresti. Tanumas jõime veel sohvriga kolme 
peale nalivkapudeli kuivaks. Olime ära olnud ligi kolm 
tundi. Maja oli pime ning seltskond magas ausat töömehe 
und. Viina enam ei oodatud. Hommikul tagasiteel vaikiti. 
Ajaga kaasnesid mängud, mida tuli tõsiselt võtta.

■

Sõja ajal tuli eestlaste ühiselamusse Jaroslavlis nälginud ja 
räbalates eesti poiss. Räbalad olid tookord tavalised, kuid 
need porikarva kaltsud ei mahtunud isegi selleaegsesse 
standardisse. Ta istus paar päeva koridori nurgataguses. 
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Mida edasi, seda vähem on asju, mille kohta tasub midagi 
öelda.

■

Kihnu elas kas unelevas või viinauimases reaalsuses. Tuul 
kandis suitsutare ja kuueteistkümnenda sajandi hõngu. 
Aeg-ajalt kulgesid külavahel täisnurkadest kokku seatud, 
kergelt kõikuvad kalamehed. Põllul toimetasid käbedad 
punatriibulistes körtsikutes naised. Aeg seisis, sajandil ja 
kellaajal polnud tähtsust, oli vaid hommik, lõuna, õhtu. 
Ja aastaaeg. Kokkulepped täpsema aja peale ei kehtinud. 
Paat hakkab Pärnu poole sõitma, kui Jaan tuleb. Kunas 
Jaan tuleb, aga ei teadnud keegi ja see ei huvitanud kedagi. 
Istuti paadis ja oodati. Kord nädalas oli rahvamajas ränd-
kino päev. Seisti mändide all kobaras, naised eraldi, mehed 
eraldi. Poole filmi pealt hakkasid südikamad saali kogu-
nema. Naised esiridadesse, mehed, õllepudelid käes, sät-
tisid end toetama tagaseina. Täieliku vaikusega koteeriti 
Nikulini nalju. Kuid mingil seletamatul hetkel vallandus 
tüdrukute naerukihin. Kaks maailma olid eriskummaliselt 
haakunud. Mehed jäid tõsiseks. 

Nad mõtlesid midagi, kuid mida, see kadus mingi teise 
aegruumi keerdkäikudesse. Maailm muutus mitmekihi-
liseks. Kihnu noorikute malbelt salapärane selgesilmsus 
aitas mul aduda maailmade ja tõdede paljusust.

Oli aasta 1954, kaks pikka ilusat kuud Kunstiinstituudi 
suvepraktikat.

Kümmekond aastat hiljem ronisin täis hardumust Trei-
mani valgmas kalapaati, et näidata oma üliõpilastele Kih-
nut. Tee peale jäi Sorgu saar. Kolm minutit kõndimist ühes 

piltide raamimiseks raha polnud. Ta käis meie ateljeedes, 
istus ja vaatas vaimustunult. Vahel kinkisime talle mõne 
pildi. Ma ei tea, mis temast on saanud. 

Olen näinud tähtsaid ülemusi. Nad on kõikidel aegadel 
ühesugused. Vaid rõivamood on vaheldunud.

■

Ma olen kohutavalt palju unustanud. Pikka aega ei armas-
tanud ma meenutada. Ma olin tegutseja, kelle mõtted on 
suunatud eesseisvale. Kui hakkasin kirjutama, oli selja taga 
kõik mattunud uttu. Selles hakkasid valgustuma üksikud 
väljaulatuvad puuladvad. Neid sai üha rohkem. Ma ei tea, 
mis oli imelisem, kas võrad ise või eriline, reaalsusest kõr-
gemal olev valgus, mis asus neid välja joonistama. Tundub, 
et paljudest asjadest räägingi tänu valgusele, mis äkki on 
ennast minu jaoks eksponeerinud. 

Kusagil on paigad, millega midagi magusvalusalt seostub. 
Ma tean kohti, kus lapsepõlves sai käidud emaga. Või sõp-
radega. Või kus keegi kunagi möödus. Mälus on säilinud 
mingi vari, majanurk. Miks oli see hetk nii tähtis, et ei anna 
rahu tänaseni? Ma käin mööda linna ja otsin neid kohti. 
Hetketi tundub, et kogu meie elu sisu on kunagi avastatud 
saladuste unustamine. Need kaduvad varjud on äkki täht-
samad suursündmustest, milles olen osalenud.

Hiljem on juhtunud palju erakordsematki kui mingi tühine 
virvendus järvepinnal. Kuid see hilisem on valgustatud 
kalkidest ja vilkuvatest päevavalguslampidest, mis röövi-
vad tähenduse. Ma ei tea, kas mul jätkub jõudu nende lam-
pide väljalülitamiseks, et selguvas hämaruses näha asju.
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välja otsida mõne roostes, kuid ülivajaliku asja, mida siis 
üldise puuduse kiuste andis kasutada otstarbel, mis üldsegi 
ei kattunud selle värgi esialgse mõttega. Sellise vedamisega 
kiideldi kaua. Oli seegi rituaal, millega normeeritud vaja-
duste registrist hetkeks kõrgemale tõusti. On meeles kaup-
lejate tõsised teadjanäod ja ostu-müügi toimingu koosne-
mine märkidest, mis võisid tähendada mida iganes. 

Selle ajastu teiseks iseärasuseks oli, et kõikjal üle linna kin-
nitusid postidele valjuhääldid, mis kärisedes edastasid 
Moskva raadiot. Ka keset täikaplatsi (praegune maaliinide 
bussijaam) oli posti otsas roheliseks värvitud ruupor. mõõ-
dukas tempos tõuklesin mantlite ja vatikuubede vahel, tead-
mata täpselt, mida vajan, kuni miski kärisevas muusikas 
minu tähelepanu köitis. Järgmisel hetkel müüjate karme 
nägusid minu jaoks enam ei olnud. Seesugust laulmist pol-
nud siinmail kuuldud ega lubatudki kuulata. Moskvas oli 
midagi juhtunud, raadio oli loobunud Dunajevskist ja edas-
tas tunni aja jooksul Yves Montand’i laule koos õpetlike 
selgitustega nõukogude rahvale. Kuulasin hämmastunult, 
tundmata vatiste varrukate tõukeid. Viisin selle päeva lau-
lud hoolsalt mällu pakituna kaasa, koos kasutatud kraani-
tihendiga taskus. Kraanitihendist sai mingi vidin Moskvitš 
401 karburaatoris. Ma ei tea, kas ma kasutasin ka neid laule 
otstarbel, nagu laule ikka kasutatakse. Küllap hoopis Vene 
võimu kukutamiseks endas. Tänaseni on Yves Montand 
minu ajusagarates unustamatu esmasündinu. Tema laulu-
dega seostub erutav hetk une ja ärkamise vahel.

Me ei suuda tänapäeval enam hoomata stalinliku isolat-
siooni totaalsust. Selles kasvati ja kujuneti. Mõni juhuslik 
teadmistekild väljastpoolt, mõni merest randa uhutud tühi 
välismaine kreemipurk said salapärasteks ja kujutluspilte 
genereerivateks saadikuteks ühest teisest universumist. 

suunas, poolteist teises. Üksildane küürakas majakavaht. 
Kaks põõsast, tuletorn, mingi lobudik ja kroonuklassitsist-
lik nelja meetri kõrguste tubadega maja keset lagedust –  
majakavahile elamiseks. Majas neli tuba. Ühes laeni virnas 
küttepuud, teises muuseum. Majakavaht oli teinud tosinate 
kaupa makette-mängumaju kohtadest, mis talle tähtsad. 
Kirikus põles patareivalgus, ukse ees plekist välja lõigatud 
tornikõrgune noorpaar. Kõik ilusasti üle värvitud. Kol-
mandas toas oli pitslinaga voodi, selle kohal seinal poole-
teisemeetrine trükiplakat Poliitbüroo liikmete fotodega, 
Brežnev keskel. Tuletorn on tähtis paik, siin peab olema 
riigi truu inimene. Neljandas toas olid elektrivärgid tule-
torni juhtimiseks ja raadiojaam – ainuke side välisilmaga, 
kui ükski paat kuude kaupa randuda ei saa. Kui ära sõit-
sime, siis tõusis ja langes veel silmapiiri tagantki väikese 
küüraka viipav käsi.

Kihnus oli kõik muutunud. Pooled majad olid uued, autod 
sõitsid. Triibulisi seelikuid kanti kui suveniire. Ma pole 
enam sinna läinud.

Eesti on vaid pügala võrra suurem kui Kihnu.

■

Mingeid tõepudemeid oli siiski lendlema pääsenud. Hruš-
tšovi sula polnud õieti veel alanud. Tollel ajal armastasin 
käia täikal (miks ei kasutata enam seda ilusat eestikeelset 
sõna, räägitakse aina mingist soomepärasest kirbuturust). 
See oli kummaline oaas, mis arusaamatul põhjusel polnud 
allutatud ajastu tinabetoonsele regulatsioonile. Inimesed, 
luitunud mantlid seljas, tegelesid oma rituaalidega, lao-
tades altariteks laiali vanu torujuppe ja vihmavarje. Sinna 
ei mindud ostma, vaid osalema. Kuigi teinekord võis sealt 
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■
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Need korjati hoolega üles ja seati kodusel riiulil aukohale. 
Oli kummaline tunne, et Venemaa ja kõik sinna juurde kuu-
luv ei mahu mõistetesse „maailm“, „inimkond“, „maailma-
kultuur“. Maailm oli kõik see muu, mis asus väljaspool, 
peidetud oleviku ja hardalt õpitava minevikuga. See oli 
universum, mis läkitas meile vahetevahel saadikuid, mõne 
viisikatke, mõne meres ulpiva plastmassist asjanduse.

Teine lugu oli vist pool aastat varem, järjekordsel vana 
aasta ärasaatmisel tädi Aita juures. Oli vist esimene aasta-
vahetus Stalinita. Oli laia keeruga praerikas eesti pidu, 
parajalt pikitud tädimehe lugudega juhtumistest keiserliku 
ihukaardiväelasena Esimeses ilmasõjas. Vana raadioloks 
andis jõudu mööda Eesti Raadiot, raginaga, nagu tookord 
asjad käisid, segu klassikast ja vanatantsumuusikast. Äkki 
diktor teatas: „Tants!“ ja siis kõlas midagi, mis oli olnud 
aastaid keelatud. Tango. Paari pala järele jälle: „Tants!“ 
Mängiti fokstrotti. Õige nimega ei juletud veel öelda. Toas 
lõi tükiks ajaks vaikseks, nagu oleks ingel sisse astunud. 
Peohigised särgiväel mehed jõllitasid üksteist uskuma-
tusest pärani silmi. Need olid mingid tatised tarbetant-
sud, nagu nüüd rekonstrueerin, kuid pole vist ükski teine 
helind toonud sellist ärkamissõnumit. Impeerium hakkas 
äkitselt tango taktis kärisema. Vindisena koju minnes ürita-
sin ronida laternaposti otsa.

Radio Nord tuli hiljem, ilmudes ja kadudes vile ja raginaga 
Nõukogude Eesti raadiotehnika esiklapse RET VV 661 rohe-
liselt vilkuva silma taktis. Kõrvad vastu kõlarit, kuulasime 
biitleid. Uhked olid need, kellel oli kodus eestiaegne Philips.

Kui nüüd jaotan oma elu verstapostidest märgistatuks, 
pean nendelegi tulpadele kinnitama numbrid

Pidu läks käima.
Foto: Arno Saar.
Autori fotokogu.
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Minu vasikavanuse aegu hääbusid koloniaalimpeeriumid 
kevadiste lumehangedena. Kümnete kaupa andsid endast 
teada iseseisvunud rahvad. See kõik paisutas unistusi Eesti 
vabanemisest. Vabadusel oli neegri nägu. Maailma kääri-
mine seostus vasakpoolsusega, kuid see vasakpoolsus näis 
otsustavalt vastanduvat bolševistlikule kroonuvasakpool-
susele. See kõik oli paganama imponeeriv. Läks tosinkond 
aastat, enne kui selgus enamiku ärganute vabadusekõlb-
matus. Euroopaliku riiklusmudeli eksport savannidesse 
viis kohutavate tulemusteni.

Kuid praegugi, nähes reklaamplakatitel Che Guevara pilti, 
läbib sisemust ammu unustatud jõnks. Ka Pariisi üliõpilas-
barrikaadid jäid otsapidi minu noorusesse. Kuid nende 
sündmuste aegu tajusin muud – Ladina kvartali süütepude-
lid lendasid väärtuste pihta, mille nimel mina ise olin nõus 
barrikaadidele ronima. Ma jäin kõõluma mõlemale vasta-
kuti põrnitsevale risuhunnikule.

■

Kontides suve elektriseeritud raugus, ronisin mööda Kunsti-
instituudi treppi üles. Oli 1955. aasta suve lõpp. Käes oli 
mul Bildende Kunst’i värske number Utrillo „Montmartre’i 
motiiviga“ esikaanel ja Picasso „Jacqueline’iga“ kusagil 
sees (esimene selle ajakirja number, millel lubati jõuda Ees-
tisse). Aegruumi löödud praost oli hakanud immitsema 
õhku. Täiskopsuga hingamisrõõmus ei tajunudki kohe, et 
seegi õhulisa oli hapukas.

Õppetöö alguseni oli jäänud paar päeva. Sisenesin meie 
kursuse ateljeesse. Ruumis oli salk kummalisi inimesi, kes 
maalisid midagi ja lappasid papitükkidele maalitud pilte. 
Nad nägid Utrillo reproduktsiooni ja haarasid selle ahnelt 

Kunagi koolipoisina lugesin Ilja Ehrenburgi „Pariisi lange-
mist“. Tasalülitatud, kuid tark juut ei suutnud oma ideo-
loogiliselt sundnormeeritud teoses kuidagi varjata ihalust 
Pariisi ja Prantsusmaa, oma noorpõlvemaailma järele. Läbi 
proletaarse internatsionalismi udulaamade suutsin selle 
välja peilida. Nii sai Pariisist minugi salastatud kodukoht.

■

Mõndagi sellest, mida kaugetel noorusaegadel päevast 
päeva korrutasid valjuhääldajad, sai harjumuslikuks ja 
muutus veenvaks. Pähe ja kõrvadesse voolavat sõnade-
tulva ei usutud, kuid natuke usuti ka. Valge rahutuvi, mille 
oli joonistanud kommunist Picasso. Ei aatomile. Rahvaste 
võitlus rahu ja sõpruse eest. 

Et kõikjal ümberringi oli sopane jama, oli niigi selge. Et Lääs 
mandub, oli pähe taotud, kuigi ega päriselt seda ka ei usu-
tud. Ühes punktis isikliku kogemuse ja propaganda vastand-
jõud sõlmusid: kinnistus, et sõjakad suurriigid on võrdselt 
tülgastavad. Yves Montand oli üks jumalatest (ka see sai ise 
välja mõeldud), kuid ta oleks nagu olnud opositsioonis oma 
maailmaga, nii vähemalt paistis siinselt mättalt vaadatuna 
ja siinseid kõlatorusid kuulates. Veenvat alternatiivi kõiki-
dele suurtele jamadele sai nendel süütutel avanemisaastatel 
nähtud tõusvas Kolmandas Maailmas, millele ka Euroopa 
vaimuhiiglased paistsid ulatavat käe. Innustus ju Picassogi 
neegrikunstist. Tõusev India, kääriv Ladina-Ameerika, kus 
sambarütmis sündis uus elutunnetus. Ärkavate tsivilisat-
sioonide kultuses heiastus ka Eesti uue ärkamise idee. Aja 
märgiks oli eriline huvi Ladina-Ameerika vastu. Kirjud sär-
gid seljas, tantsisime sambat ja unelesime Copacabanast. 
Esimese suurusjärgu kunstnikeks olid Siqueiros ja Rivera.
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Tookord tänavatel ja tubades välja öeldud mõte pidi olema 
äsjasündinud ja uus. Tundus alandavana seda kellegi teise 
(aga eeskätt iseenda) kuuldes veel kord korrata. Mõtetest 
polnud puudu. Milline priiskamine! Nüüd, kui arvan, et 
olen valmis saanud sõnu vääriva mõtte, kordan seda aas-
tate jooksul jälle ja jälle. Püüan küll valvas olla, et mitte 
teha seda ühe ja sama isiku kuuldes. Ma pole kindel, et 
alati õnnestub.

■

Neil vasika-aastatel tegin algust kaastööde saatmisega 
ajalehtedele. Ikka kunstist. Asjade otsene väljaütlemine 
ja oma nimega nimetamine ei tulnud kõne alla. Kujunes 
välja omapärane ümber nurga ja ridade vahelt ütlemise 
kunst. Sensatsiooniliseks võis saada kerge muutus mõne 
käibevormeli sõnastuses või kirjavahemärgis. Lehti loeti 
palju ja hoolikalt ning kõik peidetu otsiti hasartselt üles. 
Mingi tähendusrikas sõnaseadmine muutus pikaks ajaks 
üldiseks jutuaineks. Küll aga julges! Kuid tänaseks on too-
nane šifrivõti kadunud ning lugedes pudenevalt paberilt 
kunagi erutanud tekste, ei suuda me enam sensatsiooni-
kohti üles leida. Nipikalt ümbersõnastatud formuleering ei 
erine tänase lugeja silmis millegagi algsest kroonusõnastu-
sest. 1969. aasta üldlaulupeo avakõnes jättis Arnold Green 
ütlemata paar kohustusliku ideoloogilist manamissõna ja 
vaimustunud rahvahulk oleks võinud ta sealsamas valida 
Eesti presidendiks.

■

1958. aasta suvepäeval ulatas Friedrich Karlovitš korrektse 
õnnitluse saatel mulle kätte Kunstiinstituudi diplomi. Ta ei 
näidanud välja, mida mõtles. Ta oskas kaotada. Saal aplo-

oma kätte. Need olid äsja Siberist naasnud Valdur Oha-
kas, Heldur Viires, Henn Roode, Ester Potissepp (hiljem 
Roode). Nad olid „Pallase“ tudengitena koos kinni võetud 
ja läbi teinud vangilaagrite, vasekaevanduste ja blatnoide 
terrori põrgu. Nüüd, vabakslastutena, olid nad esitanud 
Friedrich Karlovitšile taotluse üliõpilasseisusse tagasipää-
semiseks. Neile määrati proovitöö. Kuidagi korrapealt ja 
loomulikult võtsid nad minu oma vennaskonda. Meriväl-
jal oli auk maa sees, selle kõrval mingi kuut. Kuudis elas 
Ohakas Eetlaga. Auku püüdsid nad hakata maja ehitama. 
Seal sai sagedasti käidud. Viinajoomine sai uue tähenduse, 
sellega liitus vaimsus ja maailmaavastamine. See oli aeg, 
mil hommikuti oli naiste näos jälgi õhtusest ilust. 

Hiljem oli nii, et igal neljapäeval käidi minu juures. Nime-
tasime neid külaskäike sümpoosioniteks. Olin pööningule 
kombineerinud ateljee. Kitsast aknapilust poeti katusele 
kusema. Tookord naistest suurt ei räägitud, ikka roh-
kem vaimsetest asjadest. Maran rääkis Schopenhauerist 
ja Spenglerist. Roode istus mõtlikult vaikides. Kui vaid-
lus oli juba väga keerulised tuurid võtnud, ütles ta lõpuks 
ainuma lause sekka. Äkitselt oli jutt läbi, kellelgi polnud 
enam midagi lisada. Teema oli ammendatud. Juba siis ta 
vist enam ei joonud. Varem, Tartus, oli ta olnud müütiline 
mürgeldaja – pikka kasvu haritud naistelemmik, hea laste-
toaga, mitmeid keeli valdav. Nüüd, Siberist vabanenuna, 
ehitas ta oma elu kontsentreeritusele. Ta teadis allesjäänud 
aja hinda. Ta teadis palju.

Oli üks raamat, mis sellel unest ärkamise ajal sai avastatud, 
Herbert Reedi kapsastunud „Moodne kunst“ eestiaegsest 
„Elava teaduse“ sarjast . See sai pähe õpitud. Selle kinkis 
mulle vist Roode.
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piltidega särgiriiet trükkima. Viimaste rublade eest ostsin 
tüki kollast kangast. Naine õmbles särgi valmis. Kitsad 
püksid mul juba olid.

Millegagi tuli asendada kõlbmatuks osutunud õpitut.

Võtsime oma kambaga kätte ja hakkasime avastama ole-
matuks tunnistatud 1930. aastate eesti kunsti. Kadrioru 
lossi tiibhoones, kus asus Kunstimuuseumi maalihoidla, 
kaeti iga paari nädala tagant aknad paksude kardinatega 
(et keegi väljast ei näeks!) ja tõsteti kitsasse vahekäiku 
meile vaatamiseks valik mõne kunstniku teoseid. Kui saa-
busime, oli kõik juba valmis seatud. Konrad Mägi, Green-
berg, Aren, Vabbe – ärge ainult kellelegi rääkige! Kümme-
kond noort kunstijüngrit seisid ja imesid endasse seitsme 
luku taha peidetut. Oli inimesi, kes tundsid endal lasuvat 
kohustust seda meile näidata.

Kunstifondil oli veoautost ümber ehitatud suurte klaas-
akendega logisev furgoon. Kunagi loodeti, et kunstituu-
sad hakkavad sellega loodusesse sõitma ja läbi akende 
kodumaa ilu maalima – unustamata sealjuures põldudel 
ja tehastes töötavaid inimesi. Sohver Maidla sõitis kuus-
kümmend kilomeetrit tunnis, peatus siis, kui tahtis ja nii 
kaua, kui tahtis: „Teie aga maalige!“ Selle sõiduriistaga 
tegime dessandi Tartusse. Ka Tartu Kunstimuuseum avas 
oma varamu. Oli teisipäev, mil maja külastajatele suletud. 
Hämarad saalid olid täis veetud varjatud šedöövreid. See 
oli pikk päev täis avastuspinget. 

Tartus „Pallase“ vaim veel elas. Kongo, Vardi ja Kits olid 
elavad mälestised vaimsusest, mis haakus otsapidi Pariisi. 
Uskusime, et tee Pariisi, tee kaasaegsesse kunsti kulgeb 
meie elust välja lõigatud aja taasavastamise kaudu. Käisime 

deeris. Väljusime oma kambaga pisut uimastunult Tartu 
maantee tookord veel ümber ehitamata majast. Vastu tuli 
laia naeratuse ja laia kerega Nat Mei, ajas käe suurde turu-
kotti ja ulatas mulle õnnitluseks kurgi. Kinnitasin selle nöö-
paugu külge kuuerevääris. Sinna jäi see kolmeks päevaks, 
kuni ükskord koju jõudsin. 

Nendel kuudel hulkusin palju mööda linna, leidmata endale 
kohta. Istusin jahtunud kohvitassi taga „Feischneri“ kesk-
päevaselt pooltühjas saalis. Vastasnurgas oli minu senine 
professor oma hoogsa seltskonnaga. Polnud enam mingit 
sidet. Õpetaja ta enam polnud, kolleeg ka mitte.

See oli midagi laevalt merre kukkumise ja supluse vahepeal-
set, kole ja uhke korraga. Pind oli jalgade alt kadunud, ent 
ujumine polnud selge. Pitsitus peas hakkas järele andma ja 
aastate saast nahalt maha ligunema. Teadsin varemgi, kuid 
nüüd oli see lausa kõikidele pilvedele kirjutatud: aastatel 
täis tudengirabelemist sai õpitud vaid seda, mis nüüd tuli 
unustada. Aeg ja pikad sigaretisuitsused vaidlused sõp-
radega olid jõudnud luua verd tukslema paneva aimuse 
kunstist, mis asus mujal ja mille jaoks oli vaja uut koge-
must. See aimatav tõde vilksatas siin-seal tänaval mõnes 
uutmoodi soengus, kehahoiakus või mööduja silmavaates. 

Kevadised vasikad tormasid vabanemismörinaga koplisse, 
märkamata ümbritsevat kõrget tara. Hruštšovi abstraktsio-
nismijaht polnud veel alanud. Rahvamalevlased kimbutasid 
tänaval kitsaste püksisäärte ja kirjude särkidega isendeid. 
Täissülitatud kinos „Forum“ näidati „Tasu hirmu eest“ Yves 
Montand’iga. Enda ja pere äraelatamine muutus painajaks.

Sain oma esimese moodsa kirju särgi. Tekstiili eriala tüd-
rukud hakkasid õppejõudude eest salaja poistele moekat 
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ateljeest ateljeesse, jõime veini ja kuulasime jutte kunstist ja 
kunagistest aegadest.

Oli kummalisi kunstikollektsionääre. Oli kunagine rätsep-
meister, kes oli ülikondi õmmelnud kõigile Tartu kunsti-
kuulsustele. Vaestel kunstnikel polnud raha ja nii ta võt-
tiski õmblustasuks pilte. Väike vanamees sebis edasi-tagasi, 
tuues ja viies maale ning püüdes mitte häirida toa parimas 
punaplüüsises nikerdtoolis lösutavat tigedat mopsi. Keset 
koerakuse haisu ladestus meie mällu veel üks kiht kunstist, 
mis oli arusaamatult katkenud.

Rõudet tundsin juba varem. Kreutzwaldi tänava ja Tartu 
maantee nurgamaja teisel korrusel ragisesid ukselukud ja 
ketid. Uks paotus ja mind uuris kahtlustav pilk. Olime tele-
fonitsi kokku leppinud. Olin siis veel kolmanda kursuse 
üliõpilane ning võtnud pähe teha Üliõpilaste Teadusliku 
Ühingu konverentsil ettekanne Viiraltist. Viiralt oli tookord 
veel oi-kui-paha kodanlik dekadent, kellest ei sobinud rää-
kida. Mulle käis selline asjade seis närvidele. Pildivirnade 
ja kõrgete raamatukappide vahelt jõnkles kitsuke rada tugi-
tooli juurde, kuhu istusin. Kitsilt tõi peremees välja mappe, 
et näidata Viiralti tõmmiseid. Alles kolmandal külaskäi-
gul ta sulas ja näitas lehti, mille olemasolu oli varem eita-
nud. Kes teab, oli ta omal ajal rohkem kunstikaupmees 
või koguja. Rahastaja, sõber või kannupoiss. Rõude esin-
das Eestis Viiraltit, müüs tema töid ja maksis kinni tema 
elamise Pariisis. Enamikku Viiralti töödest ei raatsinudki 
edasi müüa ja jättis endale. Tal oli neid loendamatul arvul –  
gravüüre, joonistusi, visandeid suitsupakkidel ja kohviku-
menüüdel. Kiivalt oli ta tunde istunud kohvikutes Vii-
ralti lähedal, pannes tallele meistri täiskritseldatud pabe-
ritükke. Ta tõstis neid kõhukatest mappidest liigutusega, 
milles võistlesid kaupmehe merkantiilsus ja kollektsionääri 

Sõbrad. Andres Tolts, Jüri Hain, Ando Keskküla, mina, Olev Subbi, 
Tiit Pääsuke. 1985. a.
Foto: Alar Ilo.
Autori fotokogu.
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■

Minu pärisosaks oli metslase hämmeldus, kes avastab tsi-
vilisatsiooni. Roode, Viires, Ohakas olid ise servapidi pärit 
sellest peidetud minevikust ning neile tähendas kogu lugu 
eeskätt tagasipöördumist ellu, kust neid aastaid tagasi 
vägivaldselt tapivagunitesse rebiti. Nad olid teadjamehed.

■

Istusime Marani juures. Vein oli kättejuhtunud klaasidesse 
välja kallatud. Vaatasime huviga Viirese abstraktseid struk-
tuurijooniseid, mida ta oli teinud Moskvas Soosteri juures 
olles. Viires kõneles nappide tähendussõnadega. See külas-
käik oli temale olnud meeleheitlik katse vabaneda siinsest 
lämmatavast surutisest.

Maran pani mängima lindi Okudžava lauludega. Ta luges 
põnevaid luuletusi, ei mäleta, kelle omi. Püüdsin ka midagi 
uutmoodi kirjutada. Kui Maran tuli minu poole, lugesin 
talle ette. Ta vaatas mulle irooniliselt otsa. Olid tõepoolest 
mannetud asjad.

Viires tegi oma diplomitööd minu ateljees. Ma olin aasta 
varem Kunstiinstituudi lõpetanud. Mul kujunes temaga 
kummaline telepaatiline suhe. Ma teadsin alati, kunas ta 
on kohal ja ma ei tarvitse võtit taskusse pista. Tema kohal-
olekutes polnud mingit regulaarsust. Aeg-ajalt ta kadus, et 
olla kuu või paar Soosteri juures.

Oli teisigi. Ma ei tea paljude sõprade kohta, mis neist saa-
nud. Täna anti mulle edasi tervitus sõbralt, kes elab Võru-
maal ja kelle olin unustanud. 

käevärin. Peale jäi kollektsionäär. Ta pärandas oma kogu 
Kunstimuuseumile.

Ettekanne sai ette loetud, „Sirp ja Vasar“ trükkis selle ära. 
See oli esimene katse Viiralti taastunnustamiseks pärast 
stalinlikku surmaund. Vist üldse esimesi ponnistusi eesti-
aegse kunsti päevavalgele toomisel. See oli tükk aega enne 
Siberi-poiste tagasitulekut.

Paar aastat tagasi soovis üks väliseestlasest kultuuriloo 
uurija saada minu kunagise Viiralti-artikli teksti. Otsisin 
selle tolmunud ajalehtede virnast välja. Olin vapustatud – 
see oli tavaline kroonuvaimus jama. Kunagiste vastaliste 
mõtete šifrivõti on ka minul kadunud. Ometi ma ei saa ega 
tahagi sellest artiklist lahti öelda. Pean seda üheks oma elu 
tähtsamaks verstapostiks.

Ma ei saatnud seda artiklit soovijale. Ei julgenud.

Kuid asi polnud ainult kaotatud koodis, mis väliseestlasele 
ülepea tundmatu. Olin tookord ikkagi veel kultuurimetslane, 
kes alles hakkas mängima oma esimeste peeglikillukestega. 
Ühiskond koosnes vanematest teadjatest, kes olid õppinud 
kurvalt vaikima (Kui nad polnud unustanud. Kui neid polnud 
elimineeritud.) ja noortest päranisilmsetest ignorantidest. 

Minu arusaamades valitses hirmuäratav segadus. Minu juttu 
hoidis koos vaid see, et meil kodus oli raamatukapis eestiaegne 
Viiralti monograafia ja et see mulle meeldis. Ja et ametlik kunst 
ei meeldinud. Kuid tookord oli nähtavasti juba sellegi kuuluta-
mine kokkutulnud auditooriumile ilmutuslik. Kui ma praegu 
näeksin oma nägu seda ettekannet esitamas, siis meeldiks see 
mulle vist rohkem kui mõnigi minu hilisematest nägudest.
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sõna tähendas tookord vaidlustamisele mittekuuluvat ver-
dikti. See oli kohtuotsus ja õlale põletatud häbimärk, mis 
pikaks ajaks määras patustanu olelemisraamid ühiskon-
nas. Täis protestivaimu voorisime kümnekesi ühe tähtsa 
keskkomitee asjamehe kabinetti. Ülemus istus kirjutuslaua 
taga, ilma et oleks meile pilku tõstnud. Ta osutas sulepeaga 
minule: „Kes te olete? Nimi? Rääkige!“ Ning pilku pööra-
mata konspekteeris vastuse paberile. Siis sulepeatorge järje-
korras igaühe suunas: rääkige! Nagu varem kokku lepitud, 
rääkisid kõik poisid ühte juttu, mis lühidalt seisnes järgne-
vas: kas te tahate, et Eestis oleks kunstis noor põlvkond või 
mitte? Kui tahate, siis need oleme meie, teisi pole. Kui pole 
meid, pole kedagi. See oli tõsi. Erinevalt Moskvast polnud 
Eestis sel hetkel kunstinoori, kes oleksid tahtnud teha sots-
realismi. Kummaline, aga šantaaž mõjus. Hrustšovi-aegne 
partei oleks nõustunud millega tahes, kuid mitte sellega, 
et olematuks oleks jäänud terve põlvkond. Moskva poleks 
seda andestanud. Meie näitus sai loa, kuid tingimusel, et 
see jääb viimaseks.

Õnnestumisest läksime kuraasi ja nõudsime, et Einmann 
peaks näituse avamisel kõne. Juba ette tundsime mõnu tobe-
dast olukorrast, kuhu viletsa kõnemehena tuntud vanahärra 
oleks sattunud. Avamine Lauluväljakul Tantsutares jõudis 
kätte, kuid Einmanni polnud. Näituse ukse ees oli lint ja me 
keeldusime kedagi sisse laskmast. Pärast pikemat sekelda-
mist saadeti auto Einmanile suvilasse järele. Möödus veel 
paar tundi. Kokkutulnud rahvas nautis näitusepaviljoni esisel 
platsil ilusat suveilma, külitati murul, keegi ei raatsinud ära 
minna. Ootajate seas oli ka Adamson-Eric. Lõpuks Einmann 
saabus ja lint ukselt kadus. Ta ei osanud muud teha, kui võtta 
taskust oma raadiokõne tekst ja üldsuse lõbuks see veel kord 
ette veerida. See oli tema funktsionäärikarjääri lõpp.

■

Kõigil aastatel ja aastakümnetel on oma värv ja lõhn. 
1950ndate lõpu märgiks olid senitundmatud aroomid 
meretuultes. Neis oli elektriseeritud hõngu kusagilt kau-
gelt, teistest maailmadest.

Hakkasime korraldama noortenäitusi. Kujutlus pööningu-
kambrisse lukustunud kunstnikust ei rahuldanud, pulbitsev 
veri nõudis manifesteerumist ning oma tõe ja töö toomist 
avalikkuse vandekohtu ette. Tollel reglementeeritud ajal sai 
olemas olla vaid see, mis oli kusagil ametlikult kausta köi-
detud. Sestap panime käima Noorte Kunstnike Koondise. 
Mina sattusin selle etteotsa. Ilusaid sõnu tehes pugesime 
kord Kunstnike Liidu, kord komsomoli keskkomitee, kord 
Rahukaitse Nõukogu hõlma alla, et saada legaalset tegutse-
missilti. Ega ühestki sildist pikaks ajaks jätkunud. Elasime 
ühest skandaalist teise. Me ei suutnud oma kriimu hundi-
nägu kuigi kaua varjata. 

Esimese, 1959. aasta noortenäituse töödest on vähe säili-
nud. Kui nüüd meenutada, siis võisid need küll päris man-
netud olla. Ainult Roode oli teistest mitu peajagu üle. Kuigi 
tookord ei märganud seda vist keegi. Ometi keerasid need 
näitused eesti kunstielu vaikselt loksuva tiigi parasjagu 
segamini. Praegu paneb mind kõige rohkem imestama, et 
leidus inimesi, kes meie esimestes abitutes katsetes mõist-
sid millegi olulise ja toetamisväärse teket.

Järjekorras kolmanda noortenäituse pildid olid juba sein-
tele riputatud, kui kärgatas pikne. Raadiokõnega astus üles 
ENSV Kunstnike Liidu esimees Eduard Einmann. Ta häbi-
märgistas elutõe moonutajaid ja Lääne manduva kunsti 
apologeete. Noortenäitus kuulutati keelatuks ja noorte-
koondis saadeti laiali. Meedias avalikult välja kuulutatud 
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piltidereas leidsid oma koha mitmed tolles stuudios valmi-
nud tööd – pildid, mille valmimisega seotud sündmusi ja 
jutuajamisi ma mäletan. 

■

Nooruses armastasin pikki arutelusid kunstist. Sulnis eks-
taasis, ees klaasid odava veiniga, laskusime sõpradega 
pikkadesse mõttekeerdkäikudesse kunsti olemusest. Tol 
ajal püüdsin leida ammendavat vormelit kõigele, mida 
pintsliga teen. Kirjutasin palju. Püüdsin tsenseeritud trü-
kisõna jäikade ridade vahele suruda oma arusaamist kuns-
tist. Muidugi pidi kunst olema vaba, ta pidi minema teed, 
millele viitasid juhuslikult meieni jõudnud maailmakunsti 
pudemed. Inimsööjate supipada trotsiva misjonärina püüd-
sin laiali laotada oma usku. Ma pidasin loenguid ja selgi-
tasin kunstitarkust kõikjal, kus võimalik. Ja igas auditoo-
riumis leidus vähemalt üks inimene, kes pärani silmi mu 
juttu kuulas. Vähemalt leidsin meelekindlust usus sellise 
inimese olemasolusse. Ja kummaline – neid auditooriume, 
kuhu mind kutsuti, oli palju. Ma ei tea enam, mida inimesed 
tookord soovisid kuulda, millest see nüüdseks kustunud 
huvi kunsti vastu. See oli aeg, mil inimesed käisid teatris ja 
näitustel, lugesid raamatuid, et üle saada mõtte vabaduse 
defitsiidist. Mässavas kunstis tajuti midagi ihaldatavalt 
sõltumatut, mõttesõltumatust ihaleti ka endale ning sellest 
osasaamine oli väheke nagu vastuhaku moodi. 

■

Ma oskasin tookord täpselt seletada, miks ma mõnda pilti 
olen teinud nii ja mitte teisiti. Ma ei mäleta enam neid sele-
tusi. Enam mul neid retsepte ei ole.

Rahvast vooris hulganisti Lauluväljakule meie näitust vaa-
tama. Kuna oli kästud, et olgu see viimane, tegime trotsi 
pärast järgmisel aastal veel ühe. Selleks tekitasime veel ühe 
organisatsiooni, sedapuhku vist komsomoli keskkomitee 
sildi varjus – mingi rahvusvahelise noorsoofestivali koha-
liku organiseerimisrühmana. Tegelikult polnud seda meile 
enam tarvis, olime kõik selleks ajaks juba Kunstnike Liidu 
liikmed ning ees seisis selle organisatsiooni omanäoliseks 
keeramine. Ametlik kunst loksus tasapisi ja mõõduka hili-
nemisega suunas, kuhu noored kunstnikud ees läksid. Kuni 
tulid uued tegijad ja hakkasid kunsti omakorda keerama.

Panime kamraadidega käima stuudio, Kunstnike Liit toe-
tas rahaga modellide palkamisel. Mitme aasta jooksul käi-
sime paar korda nädalas koos, algul Kunstihoones, hiljem 
minu ateljees. Me tahtsime vabaneda toonase Kunstiinsti-
tuudi valeõpetuste painest. Me õppisime üksteiselt – maa-
limist, eluhoiakut, mõtlemist. Kes joonistas, kes istus ja 
mõtles. Mitmed meist said niiviisi iseendaks. Need koos-
käimised kujunesid omamoodi rituaaliks. Üks osa sellest 
loost on seotud Maimuga. Ta oli võrratute plastiliste poosi-
dega modell, pikk, keskmiste prinkide rindadega, pikkade 
mustade juuste ja sügavate tumedate silmadega. Ta sulas 
loomulikult meie seltskonda. Ma ei mõelnud enam muust. 
Tema vormikumerused genereerisid joonerütme ja värve, 
mida alateadlikult olin ammu otsinud. Järsku ma mõistsin, 
et ma maalin. See oli niivõrd joovastav, et mul vaevalt jät-
kus aega seostada Maimut muude kujutluspiltidega. Siiski, 
ma olin vist temasse armunud.

2008. aastal kureerisin Kumus sellele perioodile pühenda-
tud näitust. Panin väljapanekule nimeks „Vabaduse utoo-
pia“. Me uskusime tookord tõepoolest lähenevat vaimset 
vabadust, me ei adunud, et see oli utoopia. Selle näituse 
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Läks aastaid ja ma mõistsin, et tõde kunstist on joovastavalt 
lihtne, kuid seda pole võimalik sõnastada. Kui ma praegu 
midagi maalin, on selle aluseks aimus mingist minu jaoks 
olulisest tõest, mis sõltumatult minu tahtest tahab olla fik-
seeritud värvides ja joontes. Kui ma aga püüan seda tõde 
sõnastada, siis pudeneb see nagu liiv näppude vahelt. Äkki 
selgub, et seda polegi olemas väljaspool jooni, värve ja 
objekte, mis pildile ilmuvad. Ma ei saa enam rääkida sellest, 
mida minu maalid tähendavad, või kui, siis vaid iseendale. 
Täpsel formuleeringul on surma maik. On müütilisi per-
soone, kes hävivad, kui hüüda neid nimepidi. Aga ikkagi 
igatsen ma toonast süütut aega, mil kuulutasin juhtlauseid 
ning arvasin ennast suutvat nende järgi käia. 

Kunstis pole olemas suuremat eksitust kui sõnad, mida 
kunstnikud ise on oma teoste õigustamiseks öelnud. Olgugi 
valuliselt sõnastatud, on need siiski vaid loitsud, millega 
meister on viinud ennast loomiseks vajalikku transsi. 
Need võivad pakkuda suurt huvi looja psüühika uurimi-
seks. Tõeliste tegijate puhul on tegelik looming alati laiem 
ja sügavam kavatsusest, selle tuum asub kusagil mujal ja 
kõrval. Algselt sõnastatud teooria seostub sellega vaid osa-
liselt. Meenutagem Cézanne’i sõnu kuubist, silindrist ja 
kerast. Vaid pedantsed kirjatargad on neid sõnu võtnud 
käsulaudadena ja ehitanud neile kohustuslikke usundeid.

■

Nõukogulikud käsulauad ei saanud riimuda uue kunstiga 
sel lihtsal põhjusel, et kroonulik mõttehierarhia välistas 
määramatuse ja mitmetähenduslikkuse. Kõik selles süstee-
mis pidi olema selge, ühetähenduslik ja registrisse kantav, 
sest ainult primitiivselt ühetähenduslikku saab tõhusalt 
kontrollida ja juhtida. Juba arglik viide tõdede mitmetähen-

Kolm generatsiooni – tütar Riina koos oma poja Raniga, poeg 
Juhan ja mina. 2003. a.
Autori fotokogu.
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Mehe nägu saavutab väljendusrikkuse juba nooruses – 
juhul, kui üldse saavutab. Tema keha jääb seevastu tui-
maks, ja seda surmani. Kui see keha midagi vahendab, siis 
paremal juhul otseütlevat ja nüansivaba macho’likkust ja 
seksuaalsust. Kõnelev keha on vaid homodel. 

Üle languse jõuavad uuele ilutasandile tarkade ja elus palju 
kogenud vanainimeste näod – nii meeste kui naiste omad. 
Küllap vist ka kehad. See on mõistmise ja saatusega ühildu-
mise ilu. Kolletunud sügislehtede hävinguilu. Rembrandti 
vanad juudid.

Täiuslikke modelle kohtab harva, sama harva, kui meil 
Eestis tuleb ette tõelisi suveilmasid – selliseid, mil tuul 
toob kaugetelt rukkiväljadelt küpse vilja hõngu, kui vaevu 
liikuv õhk mererannas pole tapetud lõõmavast päikesest, 
aga sa ei pea kõledast tuulest pihustatud elutu liiva eest ka 
roopuhmastikku varjuma. Täiuslikus modellis oleks nagu 
aegade saladus. Üks joon, üks vorm voogab teiseks, kuid 
kumeruse üleminek järgmiseks ei toimu lõdvas ükskõiksu-
ses – nende vahel on pingestunud ala, oaas, kuhu vanasti 
tulid kõrbeelanikud matma oma kulda. Minu pilk peatub 
seljalohukesel. Tuharate mässav rikkus on rahunenud, on 
saabunud hetk asuda laagrisse ning mõttes valmistuda järg-
miseks imeks. Jättes keskele suunda rõhutava vao, paiskub 
üles selja läikiv kumerus. Selles on midagi katedraalide 
tungist kõrgusesse, otsima pilvedes hõljuvaid juukseid. Sa 
kõnnid ümber tolle ehitusime ning iga vaatepunkt pakub 
täiuslike joonte uusi põiminguid. Pilved varjutavad päi-
kese või kaovad jälle, pakkudes uusi valgusemänge. Naine 
liigutab ennast, toetub teisele jalale, tema puusad teevad 
täiusliku kaare, ta tõstab kätt, ime haihtub, et sündida uuel 
kujul. Täiuslik modell avaneb liikumises, kui ta seisatub, 
siis sulandub tema paigalolekusse nii eelnev kui ka järgnev, 

duslikkusele sisaldas ülemuste silmis võimalikku üleskut-
set süsteemi kukutamisele. Tegelikult sisaldaski. Inimesed 
voorisid massiliselt kunstinäitustele, sest uue kunsti estee-
tiline vabamõtlemine sai otsekui üldise mõttevabaduse 
mudeliks ja kooliks. Mõttevabadus algabki mõtte mitme-
tähenduslikkuse aktsepteerimisest, mõttes sisalduvate eri-
nevate arendusvõimaluste tunnustamisest. Kujunes häm-
mastav olukord, kus esteeditsev ja formaalne modernism 
muutus poliitiliseks mõjuteguriks. Süsteemi valvejõududel 
oli õigus – mitmetähenduslikkus kui nähtus ohustas tõe-
poolest nende kaitse all olevat elukorraldust. Usun, et too-
kordne pulbitsev kunstielu andis oma panuse meie rahva 
vaimsesse vabanemisse laulva revolutsiooni päevil.

■

Mulle on alati meeldinud maalida naisi. Noore naise nägu 
on ilus oma staatilisuses – nagu ilus asi, taim, loom. Juhul, 
kui ta ikka on ilus. See on ilu, mis varjab isiksust. Kui see 
hingestub, siis kõneleb selle läbi pigem Jumal. Jumal asub 
väljaspool isiksust. Vaimsus, karakter varjuvad ja murra-
vad sellesse tee vaid ekstreemsetes olukordades või siis 
väheste õnnelike (või õnnetute?) puhul. Seevastu on pide-
valt väljendusrikas noore naise keha. Juhul, kui on. Seal 
avaneb tärkav vaimsus, tema asendites ja liikumistes vib-
reerivad soovid ja ootused. Käed kuulutavad mõtteid. Maa-
lida tema nägu – pigem siis juba ilusat vaasi lilledega. Kui 
huvituda temast kui inimesest, on õigem riietada ta lahti 
ja lugeda tema keha. Aastatega keha vaikib ja siis muutub 
hingestatuks ja väljendusrikkaks naise nägu. Kui muutub. 
Sellistes nägudes on eriline ilu. Matroonid, kuningannad. 
Mona Lisa puhul ei teki tahtmist mõtiskleda tema tagu-
miku võlu üle. Muide, suurimaks kunstiks naise puhul on 
jõuda vaimsuseni näos ning säilitada see ka tuharates. 
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gia kohaselt käsitletav temapoolse isikliku vastutulekuna. 
Üleüldine käitumiskoodeks nägi ette, et neid teeneid tuli 
kviteerida kolmetärnise „Ararati“ konjakiga. Ta oskas 
muljet avaldavalt troonida napsilauas ja ta populaarsus oli 
vankumatu.

Lorbergi paremaks käeks oli raamatupidaja Liivar, pikk 
kuivetunud vanamees, kes kunagi Eesti jalgpallimeeskonna 
kesktormajana oli võitnud vist Hispaaniat. Vist koguni 
olümpiamängudel. Kui tema jutule mindi, pistis ta alati 
hüsteeriliselt sõimama ja pabereid loopima. Polnud mõtet 
seda kuulama jääda, targem oli lahkuda ja tulla paari minuti 
pärast uuesti. Tavaliselt vallandus uus sõimurahe. Kolman-
dal või neljandal katsel oli ta rahunenud ning küsis asjali-
kult: „Noh, mis me siis teiega nüüd teeme?“ Tavaliselt sai 
siis ka asjad korda aetud. Ka tema puhul peeti stiilseks sõna 
„Tänan!“ toetada konjakipudeliga.

Nad olid kummalised tegelased, kelle korruptiivsus aval-
dus pigem rituaalsetes pisiasjades. Kummagi elulaad ei 
andnud tunnistust laiadest afääridest ja vaevalt leidus ka 
kunstnikkonnas tookord mammonamehi, kes oleksid olnud 
võimelised suurejooneliseks äraostmiseks. Neil mõlemal 
oli oma kapriisne arusaam sellest, milline peab üks kuns-
tiinimene olema. Kes vastas sellele boheemlikule kujutel-
male, sellel oli ligipääs rahakapile tõepoolest kergem. Oli 
selle kujutelma väärtus siis selline, nagu ta just oli.

■

Platon Sokratõtš Afanasjev oli isevärki tegelane. Uhkekõla-
lised ees- ja isanimed kuuluvad vene annaalides põhiliselt 
narodnikutele. Stalini ajal lasti nad enamasti maha. Ta oli 
ammugi Tallinnast nelja tuule poole kadunud, kuid alati, 

alles oodatav liigutus. Vaadake Velázquezi „Veenust peeg-
liga“! Hetk, mis sisaldab eelnevat, aga ka alles sündivat, 
järgnevat liigutust. See on müsteerium, mida olen püüd-
nud tabada läbi kogu oma loomingu, ja mitte ainult naisi 
maalides. Inimesed tänaval. Mõtte sündimine silmades. 
Lõpuks minu enda pilgu liikumine krobelisel paeseinal.

Naise ilu ei peitu vaid voogavates vormides, pigem 
punktides, kus üks kumerus uinub ja teine ärkab. Mulle 
meeldib vaadata lohukest rangluude all, mis annab tähen-
duse rindade vetruvusele, või nõgu rinnakorvi lõpus, mis 
nagu võtaks aja maha, et siis anda ruumi kõhulihaste peh-
musele. Nendes punktides fikseerubki too tabamatu, mis 
eraldab jumalate lemmikut naiste seas nendest teistest, 
muidu ilusatest ja pehmekestest. Need rahupunktid reas-
tavad koodi, mis lubab tuletada keha kõik arabesksed piir-
jooned. 

■

Kui hakkasin noore mehena Kunstihoone treppidel oma 
keerulisi käike tegema, oli Kunstifondi direktoriks Hein-
rich Lorberg, iroonilise pilguga imposantne härrasmees, 
kelle diktsiooni selgus varieerus vastavalt vajadusele. Kui 
tulin tema jutule küsimuses, mis talle ei meeldinud, muu-
tus ta ilme mõistvalt usalduslikuks, kuid sisendusjõulise 
intonatsiooniga ette kantud vastusmonoloogi diktsioon 
lootusetult arusaamatuks. Vaielda polnud võimalik, sest 
polnud selge, mis ta ütles. Jutt lõppes isaliku õlalepatsuta-
misega, mis võis tähendada nii nõustumist kui ka kuradile 
saatmist. Tööle saabudes avas ta nahkse portfelli, võttis 
sealt naise pakitud võileivad ja viskas need aknast välja. 
Seejärel tegi lahti kapi, kus Balzaci kogutud teoste taga pei-
tus konjakipudel, ning kallas välja poole teeklaasi jao. Iga 
tema vahendusel korda aetud pisiasi oli kehtiva mütoloo-
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meeldiv heledate lokkidega vanem daam. Ta tuli mulle 
Kunstihoone trepil vastu ja hakkas õhinal rääkima imp-
ressionistidest ja Picassost. Aeg oli selline, et seesugused 
meelemuutused polnudki nii imelikud. Kust võisin ma aga 
teada, et selle nõidusunest ärkamise taga oli Platon Sokra-
tõtš. Peagi kutsus EKP toonane liider Johannes Käbin Ida 
välja ja tegi talle peapesu, et kuidas üks vana bolševik võib 
lubada endale kergemeelset suhet sellise ideeliselt kahtlase 
noormehega. Ida läks koju ja keeras gaasikraani lahti. Sel-
lest ajast peale sai Platoni elusihiks alustada kohtuprotsessi 
Käbini vastu vana bolševiku enesetapule viimise pärast. 
Eestist pidi ta muidugi kiiresti kaduma. Kuid aastaküm-
nete jooksul, kui teda juhuslikult kohtasin, rääkis ta ikka 
õhinal ja pikalt, millises seisus tema protsessitaotlus para-
jasti on. 1988. aastal Hirvepargis oli ta kõnelejate seas.

■

Olime kamp üheusulisi, kes võisid kurjas maailmas ellu 
jääda vaid üksteise toel. Peatselt algatas Tõnis Vint loengu-
õhtute tava. Kui kellegi kätte oli sattunud raamat mõnest 
olulisest kaasaja kunstnikust, tegi ta sellest kaaslastele 
referaadi. Pimendatud toas näidati projektoriga reprosid. 
Istusime ritta seatud toolidel. Läks veel veidi aega ja sõp-
ruskonna esteetilise ja filosoofilise harimise võttis süstee-
mikindlalt käsile Jaak Kangilaski. Tookordses suletuses 
liikus informatsioon sedaviisi. 

■

Selle mängu malendid seati lauale 1962. aastal. Lähenes 
Eesti Kunstnike Liidu kongress. Senine esimees Arnold 
Alas, jõuetu ja kahepalgeline administraator, valmistus 
oma ametit maha panema. Või sunniti teda selleks? Liiku-

kui mulle meenus, et pole teda kaua aega näinud, tuli ta 
ilmutisena järgmisel tänavanurgal vastu. Juhtus see siis 
Tallinnas, Moskvas või Samarkandis. Ta kidur ja räsitud 
olek klappis nii kujutlusega sajandivahetuse vene anarhis-
tist kui ka Jaan Tatikast, ainult et ta ei meisterdanud masi-
naid, vaid kirjutas oma näppudeta käega venekeelseid 
avangardistlikke luuletusi. Eesti keelt rääkis ta vabalt.

Oli aeg täis lootust ja ahastust. Lootust seepärast, et olime 
oma kambaga äsja Kunstiinstituudi lõpetanud, olime noo-
red ja maailm oli meie ees lahti. Ahastust seepärast, et maa-
ilm oli ometi neetult kinni ning meie uutmoodi kunsti vastu 
ei tundnud keegi huvi. Siis tuli Platon Sokratõtš, teatas, et 
ta on Kalinini rajooni komsomolikomitee instruktor ja et ta 
korraldab meie näituse. (Muide, kui mind paarkümmend 
aastat hiljem tema asjus julgeolekus üle kuulati, siis teatati, 
et tal polnud tolle komsomolikomiteega mingit pistmist.) 

Paar kuud pöörast sekeldamist, ja näitus sai teoks. Olime 
oma piltidega Kalinini-nimelises tehases. Avamine ühildati 
kohaliku parteikoosolekuga. Tõsised vene inimesed aruta-
sid paar tundi omi asju. Istusime niheledes tagumises reas. 
Lõpuks öeldi: näe, kunstnikud tulid meile külla. Ainuke 
eesti keelt kõnelev insener võttis meid n-ö oma embusse 
ning kuulutas meid ideeliselt mandunuteks. Meile kallati 
kaela ämbrite kaupa solki.

Pärast tuli keskkomitee polsterdatud uksega kõrges kabi-
netis selle näituse pärast kuulata haamrilöökidena lajata-
vaid sõnu.

Oli veel Ida Keerdo, Pätsu-aegses Patareis karastunud eesti 
bolševik ja kunstiteadlane. Tal oli oma osa 1949. aastal eesti 
kunsti punasesse ilmakaarde seadmisel. Muidu aga oli ta 
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sid kuuldused, et uue esimehena on kõrgetes hapnikuvae-
setes sfäärides kaalumisel kaks nime: Oskar Raunam ja Jaan 
Jensen. Raunami võimalus valmistas meile, noortele, tõsist 
hirmu. Jensenisse suhtusime hästi, Kunstifondi esimehena 
oli ta ilmutanud märkimisväärset noortesõbralikkust. Küll 
aga oli kuulda, et ta ise nagu uut ametit ei soovi. Noorte-
kamba eestkõnelejana läksin ma Jenseni jutule. Ütlesin, et 
meie arvates põhjustaks Raunami valik ränki tagajärgi ja et 
me tõsiselt loodame, et ta ei keeldu, kui talle taoline ette-
panek tehakse. Ütlesin, et me toetame teda. Mine tea, kas 
sellest jutuajamisest suurt kasu oli, kuid Jensen osutuski 
valituks. Ootamatu pauk oli aga see, et kui ta hakkas oma 
meeskonda moodustama, pakkus ta mind aseesimeheks. 
See muutis minu elu, jäin ligi kolmekümneks aastaks sel-
les tsunftis igasuguseid asjakohti täitma. Olin kujunenud 
peamiseks vedruks noorte kunstnike ühistegevuse korral-
damisel, nüüd, ametimehena, sain sama asja lihtsalt tõhu-
samalt jätkata. Vastutavaks sekretäriks valiti Ilmar Torn. 
Kunstnike Liidus oli just see ametimees peamiseks asjade 
käigus hoidjaks ja parajalt uuendusmeelne Ilmar sobis 
suure päraselt.

■

Tobedus on mõnikord võluv, nii kena on vahest olla tobe. 
On liik luulusid, millele tavatsetakse kirja- või raadiosõnas 
lisada: „Teadlased arvavad nõnda.“ Kuulsin kunagi ammu 
raadiost, et inimese kehas uuenevad rakud iga seitsme aas-
taga, see tähendavat, et sünnib uus inimene. See meeldis 
mulle. Miks ka mitte, inimene muutub ja seitsme aastaga 
võib ta kõigi oma rakkudega jõuda piirini, mis tähistaks 
uuekssündi. Vana sureb. Siit järelduks, et õudseim, mis 
inimesega võib juhtuda, on see, et ta ise oma olekusurma 
ei märka ja püüab laibana kramplikult edasi elada. Paraku 

Lennart Meriga minu juubelinäituse avamisel. 2003. a. 
Foto: Jaan Klõsheiko..
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kultuuripiire laiemaks trügida. Kaval Otto Samma trügis 
„Loomingu Raamatukogus“ maailmakirjanduse avalda-
mise võimalused tasapisi tavatult laiaks. Oli siis põhjuseks 
iseloom või juhus, kuid toimuvata asjade keeris lükkas mind 
kiiresti mingiks eesti kunstiuuenduse asja õiendajaks. Alul, 
nagu öeldud, olin noorte kunstnike omaloodud koondise 
liidriks, hiljem mitut masti ametimees Kunstnike Liidus. 
Väikeste sammude tants kuulus ka minu repertuaari. Aja 
jooksul kujuneski Eestis kunsti tegemiseks vabadusaste, 
mis oli mõeldamatu impeeriumi teistes osades. Nii mõnigi 
tegija sai kujuneda selleks, kellena teda praegugi austatakse. 
Vabanemisaastasse jõudis eesti kunst igatahes arvestatava 
nähtusena.

Kui ma aga nüüd vaiksetel õhtutundidel kõige selle üle 
mõtisklen, hakkab enesega rahulolu tuhmuma. Pluss- ning 
miinusmärgid segunevad ja vahetavad kohta. Hinnang muu-
tub määramatuks. Praegu mõtlen rohkem sellele, et toonane 
pool- ja kolmveerandvabaduste ringmäng lõi kunstnike 
jaoks pideva kiusatuse pisikesteks kompromissideks, mis 
kumuleerudes said nii mõnelegi saatuslikuks. Võimalik, et 
minulegi. Tunnustuseks ja heaks äraelamiseks oli ju teine-
kord vaja vägagi väikest järeleandmist. Kahest võimalikust 
pildist esitada näitusele see natuke taltsam. Võimalik, et tao-
line leige olek takistas tõeliselt jõuliste isikute esilekerkimist. 
Nii ei teagi ma enam, kas tegin rohkem head või halba, kas 
minu tegevus tähendas loominguvõimaluste tekitamist või 
hoopis kiusatuspiltide silme ette manamist. Vist mõlemat. 
Võimalik, et kui oleks olnud halvem, oleks olnud parem ja 
me võiksime nüüd kummarduda tules ja vees karastunud 
geeniuste ees. Kuid võimalik, et kui silmused oleksid kõve-
mini pitsitanud, oleksime kõik siin hapnikuvaegusse kolku-
nud. Ma ei tea enam, kes ma olin.

võime neid kõndivaid laipu kohata igal sammul. Üks elu 
on läbi, kuid inimene ei tea seda, ta ei tea, et oleks pidanud 
algama uus.

Ma olen alati ihanud stabiilsust, kuid alati on välja kukku-
nud, et mingi jõud, kas minus endas või väljaspool, sun-
nib mind küpseks saanud hetkel tegema kannapööret ja 
kõike otsast alustama. Olgu ametite pidamises, olgu piltide 
maali mises, olgu inimsuhetes. Ma ei tea, kas just täpselt iga 
seitsme aasta järel.

■

On nii, et juhuslikud sündmused tähtsustuvad hiljem. Nad 
kasvatavad endale selga sümbolitest ja tähtsõnadest rüü. Me 
tulime poistega lärmitsedes Kunstihoone trepist alla. Tuul 
puhus vasakult ja paremalt tuli Sooster. Tema nime oli tihti 
kuulda olnud, Siberi-poiste juttudes alati eriliselt sünkopeeri-
tuna. Sooster teab. Ta ütles, et Eestis pole midagi peale hakata 
ja ta läheb Moskvasse tagasi. Ta oli Siberis võtnud Moskvast 
pärit juudi naise, tal oli seal sissekirjutus ja korter. Perekond-
likud suhted võimaldasid tööd ja leiba. Ometi polnud asi 
vaid selles (vähemalt on nii praegu kena mõelda). Kujutlen, 
et ta võrdles Eesti poolvõimalusi Moskva totaalse surutisega 
ning eelistas viimast, sest seal võis midagi toimuma hakata. 
Moskva ei andnud võimalust kompromissiks, kuid pakkus 
slaavipärast, sajanditega sisse tallatud teed maailma väge-
vate poolt seatud toimimisviisist möödaelamiseks. Sooster 
ütles hiljem korduvalt, et teie seal Eestis astute vaid veerand 
sammu, kui on vaja astuda terve samm. Moskva vägevad 
ei andnud võimalust valida täie sammu ja veerandsammu 
vahel, nad eeldasid vaid sammu täielikku puudumist. Mis 
käskude eirajale tähendas uhket täissammu. Eestis olid olud 
pehmemad. Väikeste sammude kaupa andis kehtestatud 
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kud kompositsioonid. Mõnikord arenesid need kokkusaami-
sed ohjeldamatuks joomiseks. Mäletan pakasest kriuksuva 
lumega täiskuist talveööd, mil me Soosteriga mingis Moskva 
äärelinnas prügikasti plekist kaanel tvisti tantsisime.

Sooster viis meid kontakti teiste Moskva underground’i 
kunstnikega. Tema ateljeenaabriteks olid Kabakov ja Jan-
kilevski. Tean kolme tema ateljeed. Esimene oli viltuvaju-
nud ja tõmbetuulises ühekorruselises lobudikus kusagil 
Dünamo staadioni taga. Teine paiknes mingi üürikasarmu 
tumenenud pööningutalade vahel. Kolmas aga oli juba 
spetsiaalselt ateljeeks ehitatud ja kuulus Moskva tookord-
sete võimaluste tippu. Sealt ta leitigi surnuna. Üks tema 
lähedasemaid sõpru oli Ernst Neizvestnõi. Mul õnnestus 
korraldada Neizvestnõi näitus Tallinna Kunstisalongis. 
See jäi tema ainukeseks näituseks tookordse impeeriumi 
võimualas. Kuulsus teostus teisel pool piire. Ka Soosteri 
näituse sain Tallinnas tehtud.

Hiljem käisid Soosteriga tihedalt läbi ANK-i poisid-tüdrukud. 

■

Minu ateljee asus ruumis, mida sõjakamatel aastatel oli 
ehitatud õhukaitse vaatluspunktiks ning siis pooleli jäe-
tud. Puruvaese noorkunstnikuna käisin ehitusplatsidelt 
lauajuppe sisse vehkimas ning seadsin selle enam-vähem 
korda. Kummaline saatus – olen elus ridamisi ateljeesid 
üles ehitanud ning siis pidanud mujale kolima.  

Siin, Tõnismäe seitsmendal korrusel, puhusid tuuled. 
Minu ja Helgi sõbrad tulid siia meelsasti. Avatud aknad ja 
kevade hõng. See oli aeg, mil ma maalisin palju. Ikka veel 
olin õnnelik. Akende avanemise aegu 1960ndatel tundus 

Sooster kasutas ära Moskva potentsiaali. Moskva oli met-
ropol, kus kõik käis laiemas kaares. Seal olid võimalikud 
mingidki suhted muu maailmaga, seal asusid saatkonnad 
ja sinna olid akrediteeritud välisajakirjanikud. Muu impee-
rium, ka Eesti, oli välismaailmale praktiliselt suletud. Ülbe 
surve ja kompromissivõimatus, samas slaavi lai joon ja 
nigel, kuid siiski toimiv õhuaken muusse maailma olid 
pinnaseks, millest kasvas välja Moskva unikaalne kunsti-
underground. Sooster oli selle liikumise üks algatajaid.

Moskvas ja Leningradis oli veel kohvikuid, mille suitsu-
nud lagesid katsid originaalsed ampiirmaalingud ning 
kipsvanikud. Paksude mašade selja taga olid punasest 
puust peegelklaasidega vitriinid keiserlike portselani-
tehaste kõhukate vaasidega. Uksel turritasid kuldtressi-
dega uksehoidjad. See polnud elitaarne nobless, vahepeal-
sest kerjuslikkusest üles haibitud pokazuhha, vaid tegelik 
räämas aeg, mis polnud veel jõudnud maha surra ja mis 
sõlmus vettinud sardellidega. Noobliks peeti tookord hoo-
pis neid väheseid kohvikuid, kus uhkeldasid välismaised 
imeasjad – plastmasstoolid. Üks säärastest minevikukohvi-
kutest Moskva Kunstiteatri vastas (peamiselt teatriinime-
sed käisidki seal oma kasinat lõunat söömas) oli Soosteri 
lemmikpaigaks. Moskvasse saabudes sai mulle kombeks 
kõigepealt sealt läbi käia ning suurte vuntsidega šveit-
serilt küsida: „A Julo uže prišel?“ Kui teda veel polnud, 
siis mõne aja pärast tuli kindlasti. Kuni viimase ajani pean 
oma kohuseks Moskvasse sattudes sinna kohvikusse sisse 
astuda ning süüa vist terve sajandi püsivalt menüüs olnud 
munarooga. Muide, esimest korda sõin seda seal neljateist-
aastaselt koos isa ja emaga.

Sooster istus, klaas ees, joonistusplokk alati käeulatuses. See 
polnud niisama kritseldamine, jutu sekka sündisid täiusli-
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suse olemasolu kusagil eemal või meis endis. Ma elasin 
selles ja ehitasin seda oma piltides edasi. Uskusin, et kõik, 
mida puudutan, muutub kullaks. Arvatavasti muutuski. 
Kunagi varem ega hiljem pole ma töötanud nii palju ja nii 
tulemusrikkalt. Vist siis hakati mind tõsisemalt märkama. 
Ühel hetkel lumm katkes. Ma ei tea, miks. Kogu ülejäänud 
elu olen otsinud teed tagasi sinna maailma. Mõned korrad 
olen puudutanud uksepiitu.

Läks aastaid ja vaid paaril korral suutsin neid uksi taas 
paotada. Siis, kui maalisin negatiive valgusküllaste sajan-
dite hämarusest. Või siis, kui ma peitusin „Peitusemängu“ ja 
„Jumalannade lahkumise“ valgustkandvatesse voltidesse.

Nüüd, nõrkevate käega vanamehena, teen viimast korda 
katset. Ma tunnen massiivsetes väravapiitades vibreerivat 
avanemisaimust. 

■

Sellest vaatluspunktist Tõnismäe katuse all avanes avar 
vaade piki Pärnu maanteed ja üle kogu linna. Hilisõhtuti 
ronisin toolile, et kõrgel asuvast aknast ulatuda nägema lähe-
nevaid trammitulesid. Ootasin töölt tulevat Helgit. Lõpuks 
saabuski tramm, mille helendavast sisemusest ta ainsa reisi-
jana välja astus ning kõrgelt vaadatuna imepisikesena tun-
dudes maja poole jooksis. Ühel õhtul ta enam ei tulnud.

Siis oli aga löök liiga tugev, et valu tunda. See tuli hiljem. 
Läksin tänavale, hulkusin ei tea kus ja ei tea kui kaua. Kut-
susin kaasa juhuslikult kohatud tüdruku. Kuulatasin, kõrv 
kikkis, kas ukse tagant ei kosta siiski Helgi samme. Lõin 
tüdruku majast välja, ilma et temaga midagi oleksin teinud. 
See komme jäi mulle külge. Kui nüüd neid kordi meenutan, 
teinekord suurepäraste naistega, tunnen ängistust ja häbi.

kõik, mida puudutasin, muutuvat kullaks. Vist muutuski. 
Sel ajal maalitud pildid kuuluvad kindlasti minu parimate 
hulka. Otsisin mingit pingestatud tõde. Pehmelt vooga-
vasse sooja hämarusse, maalilistesse kehadesse lõikusid 
metalselt kalgid sondid ja karikad. Salapärasus ja valu para-
tamatus. Aimus, et on midagi sellist, mis on püsivalt kõige 
aluseks. Aimus ohtudest, mis kuuluvad sellesse mängu 
Vastandumine kui aja märk. Ma olin loonud maailma, 
mille märk sõnaks oli dramaatiline saladus, mingi kõigu-
tamatu reaalsuse olemasolu kusagil eemal või meis endis. 
Ma elasin selles ja ehitasin seda edasi. Viskumine, pea ees, 
uude, värskelt avastatud kaasaegsesse elutunnetusse seos-
tus samas „vana armastusega“ – barokselt väänleva vor-
mitulvaga ja inimestega aegade hämarusest („Söömaaeg“). 
Tüdruk „Öös“ oli pärit küll ajalehefotolt, kuid ilmne oli ka 
tema seos Murillo lapsmadonnadega. 

Voldid! Tolle igikestva maailma üheks tunnusmärgiks 
on vabalt kukkuvad kangad. Nendega on üldse üks saa-
tanlik lugu. Nad pingestavad El Greco müstilises kires 
väänlevaid figuure, pigem patust ihu silme ette tuues, 
ehkki peaksid nagu seda varjama. Töölisteatris kostüüme 
kujundades seadis ema küütlevaid kangaid langevatesse 
voltidesse. Need lausa kummitavad, tikuvad alailma minu 
piltidele („Söömaaeg“, „Peitusemäng“, „Jumalannade 
lahku mine“). Sellesse pehmesse, voolavasse maailma või-
vad lõikuda kalgid, valu tekitavad elemendid tänasest päe-
vast (sondid, metallkerad, leivataldrikud), mingi üldine 
pinge ja vastuolulisuse tunnetus, mida me oleme õppinud 
endasse peitma. Mõni keha või käsi.

■

Just siis, 1968. aastal, olin loonud maailma, mille märk-
sõnaks oli dramaatiline saladus, mingi kõigutamatu reaal-
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(Hiljem, kui olin Tõnismäelt lahkunud ja seal olid vahel-
dunud mitmed kunstnikud, sai see ruum oluliseks kohaks 
Rita elus. Aastate jooksul viis juhus teda kummalise järje-
kindlusega kõikidesse majadesse, koguni korteritesse, kus 
ma olin elanud. Nii, maja majalt, lähenes ta mulle. Kuni me 
kohtusime.)

Aeg-ajalt võtan välja pildid, mida olen Helgist maalinud 
ning tardun neid vaatama. Pidi mööduma ligi paarküm-
mend aastat, enne kui suutsin uuesti öötundidel kuulata 
raadios tema salapärast häält.

■

Ma olen elus korduvalt õnnelik olnud, iga kord erinevalt. 
Nagu söönu ei mõtle söögist, ei mõtle õnnelik õnnest. Õnn 
saab reaalsuseks, kui ta on meist lahkunud. Ma ei teadnud 
tookord, et õnn on pidev liikumine õnne poole. Õnn on tee-
kond. Saavutatud õnn kaotab sära. Õnn on sinuga siis, kui 
õnne pole. 

Aastaid hiljem, kui läksin etendusele Nigulistesse, nägin 
noort naist, kes seisis nagu Helgi. Tal olid samasugused 
jalad. Nägu ei olnud sarnane.

■

Jensen suri ootamatult. Ta oli vana kala ning kellegi ham-
mas tema peale naljalt ei hakanud. Kunstnike Liidu etteotsa 
jäi kaks noort naga, kellel puudus igasugune kaal – Ilmar 
Torn ja mina. Selleks ajaks oli Kunstnike Liidul välja kuju-
nenud varjatud, aga terav vastasseis Kultuuriministeeriu-
miga, kus püüti igati säilitada vana kunstisuunda. Nüüd 
leidis minister, et on paras aeg küsimuse lõplikuks ja iga-

Rita ja lilled. 2003. a. 
Foto: Jaan Klõsheiko.
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■

Siis peatselt vaibuski minu 1968. aasta pilditegemise kõrg-
hoog. Võimalik, et pean neid pilte vaid nostalgiast oma 
parimateks. Võimalik siiski, et need ongi parimad.

Ma ei tea seniajani, miks nii juhtus. Võimalik, et uue ameti 
painetes miski murdus. Nooruslik usk, et jätkub jõudu 
tegelda korraga paljude asjadega, võis osutuda illusiooniks. 
Võis jätkuda aega, kuid mitte enam hingerahu süvenemi-
seks. Ma hakkasin liuglema mööda pealispinda, mõeldes 
rohkem kunstipoliitilistele keerdkäikudele. Aga võib-olla 
lihtsalt niipalju seda jõudu oligi ja see sai otsa. Või tüütas 
ära ühte teed pidi astumine. Armastasin täipöördeid ja uusi 
radu. Sedapuhku polnud need rajad vist suuremad asjad.

Tihti mõtlen, milliseks oleks avalike tegutsemisvõimaluste 
äralangemisel kujunenud eesti kunsti nägu ja kui suur 
oleks olnud selle jõud. Mulle on tähtis teada saada, kas 
Eestis oleks saanud tekkida ametlikust kunstielust mööda 
elav, piisavalt professionaalne, vaimult sõltumatu ja jõuline 
põrandaalune kunst, mis oleks suutnud ilma teha. Siiski 
arvan, et Moskva underground’i fenomeni kordamiseks 
oleks meie ressurss olnud liialt napp, seda vähemalt meie 
tegevuse algaastatel. Oleks olnud üksiküritajaid, kelle krii-
tiline mass oleks olnud liialt väike, et liikumist sünnitada 
ja kes oleksid pilkases isolatsioonis mõistetud kidumisele. 
Aastaid hiljem eesti kunsti tulnud ANK-i rühmitus oleks 
seda ehk suutnud, kuid kes teab, kas sügavamalt kinni kül-
munud meres oleks see laine saanudki enam tõusta. Nende 
esilekerkimise valmistas ette meie varasem tegevus – nagu 
ka Eesti taasvabanemise hetkeks oli ette valmistatud pind 
loomulikuks liitumiseks maailma kunstiringlusega.

veseks lahendamiseks. Meid Torniga kutsuti keskkomitee 
büroole aru andma. Veerand tundi enne ettekutsumist anti 
meile kitsas koridoris lugeda põhjalikult ette valmistatud 
süüdistusmaterjal. Ikka et organisatsiooni juhtimine tõe 
teelt formalismi rappa. Süüdistus oli räige. Ideelis mandu-
mise tõkestamiseks peeti lõppkokkuvõttes vajalikuks võtta 
Kunstnike Liidult igasuguse iseseisva tegevuse õigus, allu-
tada kunstitegemine kultuuriministeeriumi nööritõmbami-
sele. See oleks tähendanud kunstiuuenduse lõppu. Juhtus 
nii, et paaril viimasel päeval olin kirjutanud artiklit, mis 
pidi saama vastuseks samasugustele, juba õhus aimatava-
tele süüdistustele. Diplomaatiline ja parajalt demagoogiline 
vastuväidete süsteem oli mul sedapuhku pisiasjadeni läbi 
mõeldud. Nüüd polnud muud, kui see kõlavalt ja näiliselt 
improvisatsioonina ette kanda. Vähemalt oraatorina olin 
ma vastaspoolest üle. Pooleteisetunnine nüristav vaidlus 
lõppeski süüdistuste laialipudenemisega.

Eesti kunstnike õigust perutada põhimõtteliselt enam ei 
vaidlustatud. Ometi oli see üks ohtlikumaid hetki, mis 
vägagi paljus määras meie edasise saatuse. 

Tundsin, et jalad värisevad pingelangusest ja sees kõik keer-
leb. Läksin jalgsi randa mööda Meriväljale. Ohakat polnud 
kodus. Võtsin kokkulepitud kohast välipeldiku prill-laua 
alt võtme. Elektrit polnud. Vaatasin tikuvalgel Ohaka pilte 
ja rüüpasin kaasavõetud pudelist. Oli imeline tunne, nagu 
oleksin need päästnud. Tülli – ja rängalt – läksime Oha-
kaga hiljem. Põhjuseks mingi tobe arusaamatus.

Kunagi hiljem, KuKu klubi baarileti ees, ütles mulle üks 
büroo ninasarvikutest, et kõiki oli tookord hämmastanud 
uue liidri särav debüüt. Teadsin seda. Siit sai alguse kak-
sikroll, mis mulle tegelikult suurt lõbu pakkus.
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Eks meie tookordsed ponnistused tähendasidki soovi teha 
puust asju, mis oleksid nagu plastmassist. Mis oleksid selli-
sed nagu muus maailmas. Ja mingil määral me olime mus-
tas mantlis jõuluvanad. 

Vene võim emantsipeerus lendlevas paplivatis. See lehvis 
pehmelt ja hingematvalt tänavatel ja tubades. See oli üks 
Suurtest Aktsioonidest – istutada kõikjale puid, mis kas-
vavad käbekähku nagu putked ja polegi nagu pärispuud. 
Nii oli see kõigega. Me elasime ühest Suurest Aktsioonist 
teise.

■

Hetkeks kadus huvi kirjutamise vastu. On kerge ja meel-
div kirjeldada barokseid vidinaid lapse- ja noorpõlvest. 
Kui jutuks tulevad hilisemad aastad, tuleb neist läbi närida 
sama ängi, valu, aga ka rutiiniga, nagu nad said omal ajal 
läbi elatud. Miks meenutada! Siiski on eelöeldus viga, või-
malik, et poos. Minu elu pole olnud valuline. On olnud 
üksikud valuajad. Need ajad on olnud võimsad, ma ei taha 
mälestust nendest kaotada. Ma mõtlen hämminguga inert-
setele ja tühjadele rõõmuaegadele. 

Minu elus on olnud aastaid, mille kohta ma ei tea, kuidas 
nad möödusid.

■

Proovi ajal olevat üks Rita kolleeg hüüatanud: vanane-
mine, ma ei tea, mida see tähendab! Rita olevat hetke mõel-
nud ja vastanud: vananemine on see, kui huvi kaob. Nii ta 
mulle jutustas. Ei keha ega vaim ei huvitu enam millestki. 
Inimene lõtvub, kaob motivatsioon. Lihastes, vaimus pole 

Ametimehena pidasin oma missiooniks avaliku kunsti-
elu väljalibistamist sotsrealismi raudbetoonsest käsusüs-
teemist. Kuid alateadlikult hakkasin ka ise tegema min-
git väljalibisemise-kunsti, millesse mõõdukate annustena 
pidevalt lisandus ketserluse vürtsi. Tegelikult polnud see 
kunst ei üks ega teine, ei uus ega vana. Need olid väikesed 
sammud, mille eesmärgiks oli loksutada tardunud raame 
avaramaks, kuid mis ei tohtinud panna võimu möirgama 
detsibellides, millest mäng kinni oleks jooksnud. Kui mõnd 
kunstiilmingut oli juba paaril korral õnnestunud näitusele 
suruda, muutus see nagu mingil määral seadustatuks.

Kõik toimus pideva kerge nagina saatel, keskkomiteesse 
vaibale kutsumistega ning endas advokaadioskuste välja-
arendamisega. See oli pimesikumäng, mille puhul vähe-
malt intelligentsemad ülemused said aru, et tegemist on 
pimesikumänguga ja mängisid kaasa. Minu viga oli selles, 
et nendel aastatel ei mõelnud ma enam oma kunstile, vaid 
oma sekeldamismissioonile.

Uskumatu, aga see mäng toimis. Ammu ununenu elavnes 
nii ateljeedes kui näitusesaalides. Pärast pikki tardumuse-
aastaid oli midagi liikuma hakanud – tõsi küll, aeglaselt, 
kuid tasapisi jõudu kogudes. Inimestes tekkis enesekindlus. 
Liikumise katkemist ei pidanud enam keegi võimalikuks.

■

Taas on jõulud. Üks laps vastab raadios onude-tädide küsi-
mustele: vanasti olid jõuluvanadel mustad kuued, nad tõid 
puust asju, sest plastmassvärke tookord polnud. Siis oli 
Vene aeg. Kui Eesti aeg hakkas meie linna tulema, hakka-
sid jõuluvanad käima punaste kuubedega. 
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tesse ma uskusin, ja teisi, kelledesse ma nii palju ei usku-
nud. See tähendas, et kunstnikekogumis oli neid, keda tuli 
tingimusteta kaitsta, ja neid, kelle puhul võis olla tagasi-
hoidlikum. Olin jõudnud arusaamisele, et edukate kaits-
miste-vaidlemiste-õiendamiste limiit on piiratud, seda tuli 
kasutada ratsionaalselt. Täna on kõhe mõelda, et võtsin sel-
lega endale kõrgema kohtumõistja rolli. Õigustasin ennast 
tookord noorusliku usuga, et kõik teised võimalikud koh-
tumõistjad selles süsteemis on minust lollimad. Võib-olla 
olidki. Aeg ei võimaldanud demokraatlikku regulatsiooni 
ning tõhusaks tegijaks võis olla vaid krahv Monte-Cristolik 
kahepaikne asjamees. Kui eeldada, et ausaks jäämine nõudis 
aktiivset tegevust, oli kollaboratsioon ainus ausaks jäämise 
võimalus. Praegu pean küll kergendusega tunnistama, et 
enamikul juhtudest ma ei eksinud. Nägin vaeva, et legalisee-
rida ANK-i tegevus. Olles näinud ühes ajakirjas Raul Meele 
esimesi katsetusi, otsisin ta üles ja korraldasin tema näituse. 
Võtsin Soup’i poisid juba tudengitena enda kaitse alla, tõin 
nende tööd näitustele ning püüdsin neid Kunstnike Liidus 
võtmepositsioonidele suruda. Kuid siis, kui Roode oli maa-
ilmast eraldunud ja tegi oma parimaid asju, ei suutnud ma 
teda enam mõista. Ma toetasin teda, kuid oleksin pidanud 
seda rohkem tegema. Vist vaid paaril korral rajasin jõuliselt 
teed tegijale, keda hilisem ajaproov tunnistas nõrgaks. 

Pikkade aastate jooksul olin Kunstnike Liidu vastutav sek-
retär, sekka veel teistelgi ametikohtadel. Ametlikult olin 
Kunstnike Liidu esimees vaid Vene aja lõpuaastatel. Ja siis 
Eesti ajal kunstnike presidendiks. 

■

Oli halvemaid ja paremaid aegu. Vene ajal kajastusid 
Moskva võimukoridoride kultuuritõmblused ka meie iga-

enam sündmusi. Mingi tegevus jätkub, kuid vaid rutiinist. 
Neidki toimetamisi tajub inimene liialt tühistena selleks, et 
näha vaeva neist loobumisega. Huvi ei paku enam ei har-
jumused ega ka neist lahtiütlemine.

Siiski on veel midagi, mis pealiskaudsel vaatlusel võib 
paista samasuguse huvilangusena. Mingil eluhetkel ini-
mene ehk läheneb küpsusele. Siis, kui tal on vedanud. Olen 
enda jaoks defineerinud küpsust kui tühisuse mõistmist. 
Noorena inimene huvitub paljust. Kui saabub see, mida 
ta peab valguseks, avastab ta paljude asjade tühisuse. Ta 
kaotab nende vastu huvi. Tähtsana säilib vaid piiratud 
nimekiri. Sissevaatamine sellesse nimekirja võib õnnelike 
asjaolude kokkulangemisel saada erksamaks kõigist vara-
sematest vaatlustest. See on õnnelik seisund, milleni jõua-
vad vähesed. 

Pean nüüd maha istuma ja mõtlema, mis tähendus on 
asjadel, mille vastu olen kaotanud huvi. Mida edasi, seda 
vähem on asju, mille kohta tasub midagi öelda. 

■

Lasen sündmustel palvehelmestena läbi mõtete voolata. 
Ikka ja jälle veendun, et mõte kaksikrollist pole tagant-
järele tarkus. Noil päevil teadvustasin ma seda tõepoolest 
pidevalt oma missioonina. Kuigi ma hetkekski ei kõhelnud 
kasutamast ka hüvesid, mis tulenesid mu tegevuse avali-
kust poolest. 

Kujunesin küllaltki osavaks laveerijaks. Teadsin, et olen 
jätkuvalt võimeline kaitsma keskkomitee ees kolleege, kes 
on rataste vahele jäänud, ning muutusin sellest teadmisest 
mõnevõrra ülbeks. Oli kunstnikke, kelle arenguvõimalus-
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päevaelus, pannes meid pendeldama musta masenduse ja 
naeru vahel. 

Paar aastat enne Kunstnike Liidu ohjade taha asumist olin 
õppejõuks Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Oli süm-
paatne, malbe vanapapi K. Ta meeldis mulle. Ta töötas 
ühes teises kateedris, kuid käis pidevalt meie ruumis kohvi 
joomas ja juttu ajamas. Ühel päeval kutsus ta mind kõrvale 
ning ütles, et teda oli palutud teha mulle ettepanek par-
teisse astumiseks. Keeldusin.

Mul hakkas kõik viltu vedama. Pildid ei pääsenud näitu-
sele, tellimused langesid ära. Ma lõin vedelaks. Järgmine 
kord ma nõustusin. Tegelikult oli kogu mu hirmusööst 
jama. Peagi taipasin, et see kohmakas süsteem poleks olnud 
suuteline nii peenelt töötama.

Minu lapsepõlv kestis vist kaua. Siiski võin rahuldusega 
märkida, et see samm ei põhjustanud muutusi minu hoia-
kutes ja käitumises. Ma ei kahetse midagi. Võimalus süs-
teemi seestpoolt näha aitas mõista nii mõndagi. Ma nägin 
ebameeldivaid, hingetuid, madala kultuuritasemega libe-
karjeriste – selliseid, nagu neid on ka praegu ja saab vist 
olema igavesest ajast igavesti. Kuid nägin ka neid, kes 
püüdsid oma positsiooni kasutada selleks, et elu Eestimaal 
saaks säilida ja jõudu mööda areneda. Üks selliseid oli 
Arnold Green. Küllap oli temagi tee tõe juurde keeruline. 
Kuid olles kord endale ühte-teist selgeks teinud, ei astunud 
ta alla karjääriredelilt, vaid hakkas oma positsiooni kasu-
tama selleks, et teha head – kas või natuke.

Ma mõistsin tõe mitmevalentsust.

Sõpruskond maalil ja elus. Lennart Meri riputas Kadriorus oma 
vastuvõturuumi seinale Olev Subbi maali "Lahemaa 
Kunstinõukogu", tunnustades selle kaudu kõiki, kes rasketel 
aegadel kaitsesid Eesti loodust. Seisavad Ülo Sepp, mina, Olev 
Subbi, Heinz Valk. Istuvad Mait Summatavet, Lennart Meri, 
Andres Kompus. 
Autori fotokogu.
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vaadatuna tundus kõik ikkagi rõõmustavalt leebe ja inim-
lik. Kadunud inimesed olid Siberist tagasi, arreteerimiskar-
tus taganes alateadvusse. Igast asjast püüti leida jätkuva 
progressi tundemärke. Süsteemi edasise evolutsiooni või-
malused said omavaheliste viinavõtmiste pidevaks jututee-
maks. Ma ei mäleta, et oleks tõsise näoga räägitud kolossi 
likvideerimisest või süsteemist väljumisest. Võidupäeviti 
Punaselt väljakult kostvad marsihelid tundusid liialt või-
mukad. 

Ma ei tea, kas ma tookord uskusin Eesti iseseisvuse taastu-
misse. Küllap uskusin. Kuid selle võimalikkus näis nihku-
vat kaugesse unenäotulevikku. See oli tõotatud maa udu-
laamade taga, kuhu ei viinud ühtegi jälgitavat teed. Seal 
oleks võidud vaid ühel kaunil hetkel ärgata. Ainukeseks 
reaalsuseks oli poolängistav, poollootustäratav aeg, milles 
elati. Et mitte hulluks minna, tuli selle olemasolu tunnis-
tada – ja selles mustavas massiivis märgata või enda jaoks 
välja mõelda pragusid, millest nagu terenduks oodatud 
valgus. 

Ehk kunagi võetakse uurida, millest oli tingitud sotsia-
lismiaegne rahva vaimsuse tõus. Kui ilmus Victor Hugo 
„Hüljatud“, ulatus järjekord raamatupoe ukse juurest rin-
giga ümber kvartali. Perekondlikel koosviibimistel kiideldi, 
millise kavalusega kellelgi õnnestus see raamat saada. 
Täistuubitud koduriiulites märkisid raamatuid lugemisjäl-
jed, neist polnud veel saanud steriilne klantsdekoor täiusli-
kus sisekujunduses. Kodu ei kaunistatud mitte positsiooni 
manifesteerimiseks, vaid selleks, et inimeseks jääda. Õhtuti 
tõid bussid teatrite ette huvilisi üle kogu Eesti. Näitustel 
käidi massiliselt. Klubides ja asutustes korraldati pidevalt 
kohtumisi kirjanike ja kunstnikega, need olid alati rahva-
rohked. Tõsised eesti mehed arutasid vähipüügil lõkke 

■

Pilkasel Vene ajal käisid meist lainetena üle vabanemis-
aimused. Poliitilised illusioonid vaheldusid krahhidega. 
Võimas avamäng toimus Hruštšovi sula ajal. Nii nimetati 
aega, mil Stalini pildid koristati ametiasutustest, raamatu-
poodide lettidele laotusid tõlked väliskirjandusest ja nuhid 
jooksid ringi ehmunud nägudega. 

Pole midagi absoluutset, värvitoon saab nime vaid vastan-
duva kontrasti najal. Rohelise kõrval saab mereroheline 
siniseks, sinise kõrval roheliseks. Hruštšovi sula on tänase 
pilguga vaadates vaid totalitaarse riigi tavaline ängistav 
argipäev. Kuid värskelt purunenud stalinismi varemetel 
oli vabanemise sära lausa silmipimestav. Mudaroheline 
muutus helesiniseks, oli nagu kergem hingata. Kõiki haa-
ras eufooriline usk edasistesse muutustesse. Null-lootuste 
ajas kooldunutele oli see võimas elamus. Progressilootus 
polnudki päris alusetu – mingil hetkel olid partei ja julged 
ametkonnad šokist demoraliseeritud ja  tegevusvõimetud. 
Veel natuke, ja kontrolli alt väljunud psühholoogiline vaba-
nemine oleks muutunud pöördumatuks. Või oli see vaid 
tookordne ootus ja lootus? Siis aga toimusid Ungari sünd-
mused. Kahvatunud nägudega kuulasime läbi raadio vilina 
Budapesti appikarjeid. Tegelikult aitas see vana impee-
riumi valvuritel end koguda. Kord tuli majja lüüa ja seda 
ka täie otsustavusega tehti. Väliskirjanduse voog hõrenes. 
Ateljeeuksele hakkasid koputama viisakad lipsustatud 
vene keelt kõnelevad noormehed, kes tutvustasid ennast 
ajakirjanikena ja soovisid pilte näha. 

Mutreid hakati kinni keerama, kuid roostetanud vindid 
viskasid üle ja jäid logisema. Eufooria hääbus, kuid kont-
rast stalinliku lähiminevikuga oli siiski võimas. Sedapidi 
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et inimene ise irooniat enam ei märganud. Ta elas lihtsalt 
kahe isiksusena. Enamus siiski märkas. 

Ma ei nimetaks seda topeltmoraaliks. See teine polnud 
moraal, see oli pokker.

■

Kusagil oli aga maailm, kus pidevalt midagi toimus. See 
jõudis meieni, läbi tollikontrollide, eetrisegajate ja sega-
duse iseenda peas. Vaatlesin Kunstihoone aknast inimeste 
siksakilist liikumist Vabaduse platsil. Kuulsin selles Paul 
Klee joonte ja värvide hulluksajavalt vaikset ultraheli.

Üks sõber andis mulle venekeelse masinakirjakoopia Roger 
Garaudy esseedega Pablo Picassost ja Franz Kafkast. And-
sin selle edasi ei mäleta kellele – nii need tekstid tookord 
reisisid. Sõnad piirideta realismist näisid osutavat välja-
pääsule pealesurutud nõiaringist. Õhtuti KuKu Klubis sai 
sellest ikka ja jälle räägitud. Kangilaski pidas sõpradele 
loenguid eksistentsialismist ja José Ortega y Gassetist. Siit-
sealt kuuldud ideekatked keerulistest mõttesüsteemidest 
põimusid naiivrõõmsaks buketiks. Me mõtlesime ja rääki-
sime kõigest korraga, läbisegi ja kildhaaval. Poliitika, estee-
tika, mõne mõistlikuks peetud inimese tõusmine olulisele 
ametikohale – kõik keerdus kokku kujuteldavaks võima-
lustekringliks. Mingites retortides ja katseklaasides olnuks 
nagu tekkimas reaktiiv, mis aidanuks sulatada impeeriumi 
kivistunud talasid.

Kunagist veendunud bolševistlikku kaardiväge oli õige 
vähe järele jäänud.

ääres maailmapoliitikat. Inimestevahelistes suhetes valit-
ses ringkaitsena heatahtlikkus. Ringkaitse, see ta tõepoo-
lest oli. Eluohtlikult haavatu organismis ärkavad tihti jõud, 
mis aitavad surmasügavikust välja ronida. Ajal, mil Kremli 
tammepaneelistatud tubades kavandati eesti rahva hukku, 
lahvatas Eestis kultuurihullus. Kui oht taganes, kadus ka 
seda trotsinud vaimsus. Haigusest pääsenu kaotab hetkeks 
kogu jõu. Inimeste vaimuring tühjenes uue kätte võidetud 
tsivilisatsiooni vidinate ja klatši tarvis. Teine inimene pol-
nud enam partner igapäevases ringkaitses, sestap muutus 
ta ohtlikuks. Ühiskond jõudis tagasi normaalseisundisse ja 
muutus ebameeldivaks.

■

Tänapäeval räägitakse palju Vene-aegsest topeltmoraa-
list. Tegelikult oli asi ajastu skisofreenilises kahestumi-
ses. Ühtepidi elati Eesti ajas, või zen-budismis või enda 
jaoks välja mõeldud välismaal või looduse rüpes või kes 
teab kus. Samas oldi Vene ajas ja aeti seal oma igapäeva-
seid asju. Milleski oli see Vene maailm vähem reaalne kui 
kujutluste ideaalmaastik ja seetõttu mänguline. Tema reeg-
lid olid nagu kaardimängureeglid, sellest mängust võis 
alati väljuda ja seal võis sohki teha. Selle maailma toimin-
gutega kaasnenud kohustuslikud loosungid ja sõnakombi-
natsioonid olid nagu pokkerimängu standardhüüatused, 
mis tegelikult mitte midagi ei tähendanud ja millekski ei 
kohustanud. Kui ainult mängu liialt tõsiselt ei võetud. Eesti 
aeg kehtis siis, kui istuti sõpradega. Või oldi perekonnaga. 
Või rännati mööda suvist Eestimaad. Eesti aeg kehtis ka 
siis, kui Vene riiki varastati. Mitmeski mõttes oli see aeg 
reaalsem kalendriajast. Tema olemasolu muutis reaalaja 
mängudes osalemise irooniliseks. Kuigi välkkiired ümber-
kehastumised rollist rolli olid teinekord niivõrd sügavad, 
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malikkusest jäid kõvasti kinnipakituna kuhugi teadvuse 
tagasoppi siiski tallele. Perestroika alguspäevil sulasid nad 
üles. Kuid ajad olid muutunud ja lootused kasvasid peagi 
üle uuteks, radikaalsemateks sihtideks. 

Elu läks edasi. Ehk grammike või koguni tonni jagu vähem 
püüti mõelda kõrgetele ideaalidele. Kõik korrastus, rajati 
perekondi ja suvilaid, käidi mere ääres jalutamas.

Tegelikult oli elu ilus. Oli hea naine, olid lapsed ja ilus kodu. 
Süüvisin Pudisoo metsadesse. Olid toredad sõbrad, kellega 
käisime läbi. Elu koondus harmoonilisse ringi. Harrastasin 
fotograafiat, puutööd ja mida kõike veel. Ka maalimine oli 
nagu harrastus, sellest kadus piinlev otsimine. Olin tun-
nustatud ja suhteliselt hästi makstud. Mul olid kõik või-
malused, et sulanduda tookordsesse nomenklatuuri. Mind 
päästis sellest liimipaberist tollase parteiseltskonna tüütu 
primitiivsus. Ma vältisin neid.

Kunstielu käis laias kaares. Kevadeti korraldati kunsti-
nädalaid, iga kord eri rajoonis. Rajooni piiritulba juures 
võtsid kunstimeistreid vastu kohalikud ülemused. Auto-
kapotile asetati konjakipudelid. Külmetavad rahvariides 
näitsikud jagasid papptopse ja kringlilõike. Kohalejõudmi-
sed kulmineerusid vägevate stagnaaegsete suurjoomingu-
tega. Defitsiiti trotsivad delikatessikuhjad kõrgusid viina-
pudelite vahel. Kunsti nimel polnud võõrustajatel millestki 
kahju. Nendel kordadel tundsin uhkust oma ameti üle – 
kunstnikud jõid laua alla kõik maamehed, metsamehed ja 
kalamehed ning olid alati viimased hommikused lahkujad.

Pidasin edasi oma ameteid. Olin õppejõud, ametimees 
Kunstnike Liidus. Ma ei saa öelda, et oleksin mugandu-
nud vatisesse tegelikkusse. Kuid minu opositsioonivaim 

Kui Euroopa komparteides algas käärimine ja Moskva 
diktaadi alt väljarabelemine, läks asi erutavaks. Eurokom-
munism ja kuulutus inimnäoga sotsialismist tõusid särava 
ilmutusena impeeriumi tardunud tühjuse kohale.

Seisime Nikolai Vanaseljaga oma poolteist tundi kevadi-
ses päikesepaistes Müürivahe ja Suur-Karja nurgal ja rää-
kisime Alexander Dubčekist. Nad olid Moskva kõrgemas 
parteikoolis koos õppinud. Kusagil silmapiiri taga veikles 
nõiduslikes värvides Praha kevad. Üks rahvas oli selja sirgu 
ajanud. Midagi sellist oli ammu oodatud. Kaunikujuliseks 
mõeldud ideed ja ideaalid, lootused ja tegutsemissoovid 
kulmineerusid. Dubčeckist sai müüt, ma kandsin temale 
üle kõik selle, mida olin oodanud ja mida lootsin maailmas 
näha. 

Ootus ja lootus pani käärima salasoontes liikuvad fermen-
did. Kujundid lõuendil sündisid otsekui iseenesest. See oli 
minu loomingu üks olulisim tõusuaeg. 

Ühel hommikupoolikul pärast kõva viinavõtmist tulin 
valutava peaga Kunstihoonesse. Trepil kohtasin Summa-
tavetit. Ta ütles, et Vene tankid olid Prahasse tunginud. 
Esimene mõte oli, et nüüd sai seegi asi maha joodud. 

■

Ei teadvustunudki kohe, et pind oli jalge alt kadunud. 
Surutises viibimine oli olnud talutav tänu lootusele. Lootu-
setus hakkas tasapisi murendama võimet rõõmustuda var-
just ja valgusest. Tegime ja toimetasime nagu ikka, püüdes 
elada oma elu. Kuid midagi oli murdunud, valget laeva 
enam ei oodatud. Vast alles praegu selgub, kuivõrd vaim-
selt purustav see oli. Lootused süsteemi reformimise või-
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oli muutunud leebeks. Või tinglikuks? Ilmselt täitsin edasi 
oma valvurikohust seniste ideaalide ees, kuid seegi oli 
muutunud rutiinseks harrastustegevuseks, milles puudus 
innovatiivsus ja tahe peaga tulle joosta. Ma vist ei teinud 
midagi, mis oleks vastandunud südametunnistusele. Kuid 
olin hakanud hoiduma liigutustest, mis oleks mind ärk-
vele raputanud. Ma pean nüüd endale selgeks tegema, kas 
ideaalide allesjäämine oli tegelikkus või illusioon, millest 
haarasin kui päästerõngast. Illusioon on tihti ainus, mis ini-
mest elus hoiab.

Kõik polnud siiski kadunud. Usaldushetkedel sai Moskva 
sõpradele hotellitoas viinapudeli ja sardiinikarbi juures 
pihitud 1940. aasta manipuleeritud riigipöördest, puna-
vägede invasioonist ja vabariigi hukust. Raadioreproduk-
tor oli pealtkuulamisriistade summutamiseks viimase 
peale keeratud. Hotelli administraator käis uksele kloppi-
mas ja öörahu rikkumise pärast sõimamas.

Kui noored – Andres Tolts, Ando Keskküla, Leonhard 
Lapin, Ludmilla ja Rein Siim – andsid aimu kauaoodatud 
uue kunstilaine sünnist, asusin neid paaniliselt toetama. 
Pakkusin sellega vist sedavõrd üle, et ajasin ülejäänud 
kunstnikkonna ärritusest kihama. 

■

Minevikuuttu mattunud nooruses seisin kord tänavanurgal 
ja unustasin ennast silmitsema oma kodumaja katusest välja 
ulatuvat neljakandilist konkut. Hetkelise mõtte ajel tõttasin 
trepist üles, et punkrit lähemalt uurida. Asjal tundus jumet 
olevat, see oli täiesti sobiv, et pärast väikest kohendamist 
teha sinna kunstniku ateljee. Mul polnud kusagil hakata 
oma diplomitööd maalima, instituudil vastavat ruumi välja 

Üks eluunistustest on täitunud – Ritaga Pariisis.
Autori fotokogu.
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■

Sõna, millega võiks iseloomustada suurt osa tookordsest 
eesti intelligentsist, on nominaalne opositsioonilisus. See 
ei nõudnud erilist eneseohverdust, vast ainult mõningast 
oma vajaduste piiramist. Võimud suhtusid sellesse rahu-
likult. Eesti oli niigi otsekui mingi vitriin, kus Läänele 
nõukogude demokraatia ja heaolu võlusid demonstreeriti. 
Teatav vabamõtlemine võis siin olla üpris amüsantseks 
dekooriks. Lennart Meri tohtis uhke isemõtlejana minna 
välismaa vahet käia, nagu soovis. Seda võimaldati siiski 
vaid vähestele. Kuid Moskvas ja Venemaa avarustel oli lii-
kumist pärssiv õhk veelgi tihkem ja kleepjam.

Olime Lennartiga head sõbrad. Käisime teineteisel kodus 
külas, kohtusime ühiste sõprade juures. Eriti kirkalt on mälus 
säilinud tema külakäigud minu maakodusse Pudisool.

■

Küllap kõigi minu tõmbluste aluseks oli mingi sisemine 
rahutus. Ja aegade teravus, mis paiskus näkku kord värske, 
kord rajuse tuulepuhanguna. 

Poisipõlves lugesin ikka ja jälle vaimustusega „Kiini“. Enne 
seda olid „Kuidas karastus teras“ ja Winnetou-lood. Veel 
varem luges ema mulle ette „Onu Tomi onnikest“. Revolut-
sionääri, vaba trapperi, varjus elava kangelase romantiline 
õilsus sai mõõtkavaks, mille järgi orienteerusin maailmas. 
See seostus unistustega pargipuude all ja loojangupilvi 
vaadeldes. Ma reageerisin allergiliselt ülekohtule ja eba-
õiglusele, mõistmata, kust see pärineb, ja pakatasin põne-
vusjanust, mõeldes võitlusele alandatute eest kusagil kau-
gel preerias. Alandatud pesitsesid ikka kusagil aegruumi 

pakkuda polnud Ootamatult kergesti sain loa ümberehitu-
seks ja hakkasin üksinda rassima. Rahad olid nullis, kõik toi-
mus tookordse individuaalehituse tavastiilis: ei juureldud 
pikemalt, milline ehitusmaterjal ühe või teise eesmärgi jaoks 
sobiks – seda polnud nagunii saada. Kaalutleti hoopis, milli-
sel viisil annab mõnda juhuslikult kätte sattunud juppi min-
gis kohas oma tegemistes ära kasutada. Kord, sobrades nur-
gas kõrguvas olme- ja ehitusprahi hunnikus, süüvisin selle 
all peituvasse soojusisolatsiooni kihti. Mulle jäi sõrmede ette 
kümmekond ühesugust pakikest. Nendes olid vintpüssi-
padrunid. Otsisin edasi, kuid relva ei leidnud. Teadsin, et 
kunagi elasid selles majas Eesti sõjaväe ohvitserid, küllap 
keegi neist aegade karmiks minnes oma varud peitis. Näita-
sin padruneid sõpradele. „Jäta need alles“, öeldi, „võib tar-
vis minna!“ Seda mõtlesin ka ise. Nii juhtuski, et oma järg-
nevatel kolimistel ühest ateljeest ja ühest korterist teise jäin 
neid kaasas kandma. Ikka ja jälle otsisin peidukohti, ikka 
kindlamat ja raskemini avastatavat.

Vaevalt ma sõnastasin endale ütlemise „võib tarvis 
minna“ sügavamat tähendust. Relva mul polnud, pealegi 
näisid padrunid kuuluvat mingile tundmatule vintpüssi-
tüübile. Kuid ma tundsin, et pean neid säilitama, see oleks 
nagu kohustuse täitmine kunagise peitja ees. Ja mine tea, 
ehk kunagi „lähebki tarvis“. Küllap oli selles ka omajagu 
poisilikku indiaaniromantikat.

1980ndate alguses hakkasin üha sagedamini jooma, 
nagu see tollel ajal oli üldiselt kombeks. Purjuspäi koju tol-
les otsisin aeg-ajalt oma lahinguvarustuse välja ja püüdsin 
seda paremasse ja kindlamasse kohta peita. Ühel hommi-
kul ei suutnud ma enam tuvastada, kuhu olin oma moona 
kaevanud. See jäigi kadunuks. Need padrunid olid oma-
moodi sümbolid, neis väljendus tookordne pinge ja valu

See lugulaul on milleski tähendamissõnaks tollele ajale 
kogu tema romantilisuses ja haleduses.
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Kuuma ilmaga tundus, nagu õhkuks neist veel vaigulõhna. 
Kadunud sugukonna viimased esindajad, kõrvale tõrjutud 
muutunud aegade poolt. Nende esiisade, onude, õdede 
ja vendade kärbestest mustatud õlivärvipildid rippusid 
ranna rahva madalates tubades. Purjed paisunud, täävi all 
kõikide maailma merede lained. Olin koolipoisina lugenud 
raamatut Eesti randades ehitatud purjekatest. Lebades lõhe-
nenud põhjaplankudel, vaatlesin mastitüügastest kriibitud 
valgeid rünkpilvi. Need tulid teadmata paigust ja aegadest 
ning olid näinud asju, mida mina kunagi ei näe. Tõusin 
ja hakkasin poolsaare läänekallast mööda tagasi minema. 
Metsade ja luidete vahel jälgisin hoolega, et mitte sattuda 
kokku Vene piirivalvepatrulliga. Mul polnud tsooni luba.

Ma avastasin Eestimaa enda jaoks hilja. Vist liiga hilja. 
Jäin pikkadeks aastateks linnalapseks, kelle suve mää-
ras hoovi sillutiskivide vahel kasvavate kummelite lõhn. 
Mäletan ühte koolipoisiaegset kiirkülaskäiku – vaid õhtu 
ja hommik – kuhugi tallu Raasiku lähedal. Lühike jalutus-
käik pere pojaga hommikuvalgesse karjakoplisse sünnitas 
iluelamuse, mis pole kustunud tänaseni. Kuigi tegemist oli 
vist tavalise Põhja-Eesti võpsikuga. 

Kui Kunstiinstituudi tudengina sattusin suvepraktikaks 
maale, oli kõik võõras. Ma ei osanud seal midagi peale 
hakata. Suvepraktika oli tookord pikk, kestis kaks kuud 
ning me veetsime selle kaunites kohtades – Karksis, Kih-
nul. Aastakümneid hiljem, ise juba õppejõu seisuses, sat-
tusin oma üliõpilaste suvepraktikat juhendama sealsamas 
Karksis. Pilvede vahel ärkas midagi ammust. Sama mure-
tult voolav, õhtuste lõkete suitsust täidetud aeg. Tundsin, 
et pean tegema seda, mis nooruses jäi tegemata – avastama 
Eestit. Päevast päeva matkasin kümneid kilomeetreid, 
lastes endasse voolata imelistel metsatukkadel, jõekääru-

kaugustes. Ümbritsev elu oli liialt tuhm, et sellest otsida 
põhjust kangelaslikkusele. See oli ohtlik hetk, sest sihitu 
romantiline suundumus oleks võinud sõlmuda mis tahes 
silmusega. Kui koolipõlve filmide väsinud, tarkade silma-
dega polkovnik oleks ellu ärganud ning mind võitlusse 
kutsunud, oleksin läinud põnevusest elevile. Õnneks pol-
kovnik tukkus. Läks aega, kuni hakkasin nägema ülekohtu 
lätteid. See oli sama sundus, mis mind hiljem üliõpilasena 
pani kokku keetma vahel tobedat, vahel asjakohast protesti-
suppi. Hiljem kasvas sellest püüd lammutada tardunud 
kunstielu. Mitte ainult oma töödega, rohkem ikka sekelda-
des-toimetades. Mõned aastad taltumist, ja siis lahvatas see 
kõik laulva revolutsiooni aegses Vene võimu lammutami-
ses uuesti. 

Praegu arvan, et lord Byroni Kreeka-afäär, bolševistlik 
revolutsioon, neljakümne kiri ja Jüri Rummu võllanaljad, 
aga ka Picasso erinevate stiilide tulevärk pärinevad kõik 
ühest ja samast psüühilisest seisundist. Üks indiaaniro-
mantika kõik. Mis tähenduse see rähklemine ajaloo pilgu 
ees saab, seda ei tea rähklejad kunagi. Hea, kui ajalugu ise 
teab. Kuid rähklemine on vist ainus, millel siin maailmas 
mõtet. Kunsti tegemisega on sama lugu. Kui sellel üldse 
mõtet on. 

■

Päevadel, mil päike püsis liikumatuna võis suruda näo 
Eestimaa kuuma rannaliiva ja tunda, kuidas siin tuhandete 
aastate eest olid astunud kellegi jalad. 

Veel 1970. aastate algul seisid Käsmu rannas kaks Eesti 
ajal alustatud ja pooleli jäänud purjelaeva, unustatud kaa-
red dinosauruse roietena männilatvade poole turritamas. 
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metsateedel sain ma Eestimaaga ära räägitud pikad unus-
tamatud jutud. 

Rändan nüüdki unedes sageli mööda Pudisoo metsi. Ma 
ei suuda enam vahet teha, kas rajad ja männijuuri uhtuvad 
rabaveed, mida nüüd arvan mäletavat, pärinevad nendest 
unenägudest või toonasest ilmsikogemusest.

■

Tookord käisin tihedalt läbi Olev Subbiga. Temagi oli ost-
nud sinnakanti talumaja. Ta oli tõsiselt ametis Eesti aja taas-
tamisega iseendas. Pidevalt keeras tema jutt mälupiltidele 
Mulgimaa suurtalus veedetud lapsepõlvest. Viis, kuidas ta 
kaevas maasse aiaposte või tegi saunapinki, oli äraseleta-
tult minevikku austav sügavtõsine rituaal. Kõik pidi saama 
tehtud pühitsetud oskuste ja kunstide abil nagu kunagises 
taluperes, kvaliteedistandardite alusel, mida eestiaegne 
peremees õigeks pidas – otstarbekohaselt, kuid edevate 
liialdusteta jõu ja aja kulutamisel. See oli etendus, mille 
vaatajaks oli ta ise. Ma sattusin vasikavaimustusse. Sõime 
Subbiga KuKus lõunat ja rääkisime vesioinastest. Olid 
kunagi sellised talupoeglikud malmist riistapuud, mis ojas 
loksudes pumpasid vett üles. Kõrvallauas istuv teksades 
kaunishing muutus üha närvilisemaks, kuni lõpuks plah-
vatas: nime poolest kunstiinimesed, kuid millest tulevad 
siia rääkima!

■

Sulandumises loodusesse on midagi hedonistlikku. Nii 
ka sisseelamine kunstiteose värvimaailma võib olla üks 
täiuslikumaid naudinguid. Looduse värvikülluse trans-
formeerimine maali värvitõeks on aga hedonismi kõrg-
vorm. Nende sõnade uskumine määras minu tookordsete 

del ja vesiveskitel. Kord sammusin piki põldudevahelist 
päikesetolmust teed. Kaugelt hakkas lähenema veoauto, 
logisev GAZ-AA. Minuni jõudes pidurdas juht uljalt, kis-
kudes auto risti keset teed. „Hei, külamees, kuhu lähed? 
Istu peale, viin kohale!“ Tänasin ja ütlesin, et olen jalgsi 
käimise peal väljas ja küüti ei vaja. Meeste (neid oli kaks) 
silmad läksid uskumatusest suureks. Tuli põhjalikult sele-
tada, miks ma ikkagi jalgsi tahan käia. Et asjale pihta saada, 
kutsuti mind kabiini ning välja ilmus veinipudel. Nii me 
kolmekesi seda rüüpasime, auto ikka risti keset teed. Äkki 
hakkas kaugusest paistma sõiduauto. Sohver jõllitas seda 
ja lõi siis käega: äh, see meie sovhoosi direktor! Direktor 
jõudis pärale ning üritas pikselisel ilmel korda luua. Enne 
kui ta jõudis sõnagi lausuda, kuulutati: näe, see mees tahab 
jalgsi Karksi minna! Asi pakkus huvi ning kerekas direk-
tor pressis ka ennast neljandaks kabiini tutvust sobitama. 
GAZ-AA aga seisis jätkuvalt suunaga southwest. Kui ma 
pärast edasi marssisin, oli päike tunduvalt palavam.

Mäletan aastat, mil avastasin Pihlaspea ranna. Käisin seal 
ainult korraks. Sellest piisas, et ta alatiseks endasse jätta.

Kõik see lahtiste nööriotste pusa sõlmus Pudisool. Oma 
ürgoru, laiuvate metsade ja rabadega on see paik ülikaunis. 
Ühel esimesel korral, kui sinna sattusin, olid orukaldad täis 
õhtuses valguses õitsevaid toomingaid. Eestimaal on sea-
tud nõnda, et toomingad löövad õide minu sünnipäevaks. 
Minu reaktsioon oli äraspidine. Ma muutusin süngeks ja 
vihaseks. Löögina tabas teadmine, et paari tunni pärast 
lahkun ja kogu see ilu jääb väljapoole minu käeulatust.

Ma läksin sinna tagasi ja jäin selle kohaga seotuks paari-
kümneks aastaks. Paljugi minu jaoks ülitähtsat on toimu-
nud just seal. Praegu võin öelda, et sealsetel lõpututel 
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metsateedel sain ma Eestimaaga ära räägitud pikad unus-
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kunstiotsingute suuna. Peamiselt maalisin Pudisoo kau-
neid maastikke – ja naisi. Kuid tegelikult ei lugenud ei 
maastikud ega naised. Lugesid värvid. Tasapisi muutusid 
nad minu maalides peamiseks. Paaripanekud ja lahkumi-
nemised värvide maailmas võivad oma dramaatilisuses 
mõõtu anda ka inimsuhetele. Kusagil värvimöllus lahva-
tanud ultramariinsinine võib üle pildipinna haarata kaasa 
õukonnajao sõltlastoone, ühe käevanguga sõjakat violetti 
kuni punaseni, teisalt pehmet türkiisi. Ta võib nende koos-
elu muuta üheaegselt nii rõõmuks kui valuks. Ta võib sel-
lest pingutusest kaotada jõu ja rahuneda mõtlikult halliks. 
Selles kaaskonnas valitsevad keerulised suhted, allumine 
ja allumatus, armastus ja armukadedus, kavalad intriigid. 
Lõpuks peab kogu see kamp määrama oma diplomaatilise 
staatuse läbikäimises mõne teise värviimpeeriumiga, kol-
lase, pruuni, punase – või hoopis värvineutraalsega. Vaevu 
saab riiklus korrastatud, kui sellesse lõikuvad ülepiirisuh-
ted mõne sinise ja kollase, punase ja pruuni vahel. Nad või-
menduvad vastastikku vandenõulistena , üks annab teisele 
mingi uue harmoniseeritud tähenduse. Värvid otsivad ja 
leiavad teineteist, usurpeerivad naabri jõuvälja ja pursku-
vad selles helendama. Nagu inimesedki.

Heas maalis võimenduvad üksteise toel kõlavaks ka peh-
med ja unistavad toonid. Avada värvide jõud, panna nad 
jutustama oma varjatud lugu – selles peitub maalikunsti 
ime. Kunagi ei oma tähendust üksik värv, vaid tähenduslik 
on tema läbisaamine kogu ülejäänud värvikogukonnaga. 
Nii on vist ka inimestel. 

■

1970ndate päikeselistel suvepäevadel, kui sõitsin autoga 
Tallinnast Pärnusse, seisis Konuvere silla juures alati jalgu-

Presidendi vastuvõtul 2007. a.
Foto: Eesti Päevaleht.
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tult suurem kui rahulikuma, plaanipärasema ja talitsetuma 
maalimiskombe korral. Pintsleid käest pannes oli tunne 
nagu pärast paari ruumi küttepuude lahtilõhkumist. Eks 
siis tuligi küsimustele vastates öelda, et ei ma tea, kust 
see tuli ja mida see pilt peaks tähendama. Häda oli ainult 
selles, et taoline vastamine kujunes kombeks ja jäi kestma 
ka siis, kui ma hakkasin juba täpsemalt ette kalkuleerima, 
mida teha. Aga ega töömeetodi muutmise pärast pea heast 
ütlemisest loobuma!

Ah ja, et ega see pilt ei ütle-küsi midagi. Ikka sinu enda 
alateadvus! Ja mis siis?

Ette läbimõtlemise aeg aga tuli. Sellise töölaadi kõrgkoo-
liks oli ilmselt Linnahalli eesriide kavandamine. Suuri töid 
ei saa teha improviseerides. 

Nüüd töötan ma arvutiekraanil põhjalikult läbi oma tööde 
kompositsioonilise ülesehituse – pindade ja joonte rüt-
mika, värvilahenduse algskeemid. Äramaalimine kujuneb 
siis aga üksjagu mõnusamaks ja leebemaks, nagu soojas 
vannis lesimine.

■

1983. aastal maalisin „Autoportree narrimütsiga“. See on 
üks paremaid minu maalide reas. Mul polnud mingit taht-
mist ennast tõsiselt võtta.

Portreede maalimisest sai minu salaarmastus, kuigi see 
tegevus pole tänapäeval ammugi enam moes. Mind pae-
luvad inimnäod. Nende vaatlemine pakub galaktikate 
avastamise pinget. Mind huvitab liikumine silmades, põs-
kedes, otsaesises, käest libisev hetk, kui üks ilme on kus-

pidi jões valge hobune. Alati samas kohas, peaga samas 
suunas. Ta oleks nagu tähistanud midagi jäävat ja püsivat, 
mis siiski eksisteeris, vaatamata igapäevaelu defektsusele. 
Vist midagi taolist otsisin ka kunstis.

■

Henri Matisse on minu jaoks üks maalikunsti apostleid, kuigi 
ma ise pole tasapinnalisest maalimisest mõnu kätte saanud. 
Matisse’i huvitas pind, mitte esemete sisemine struktuur. 
Paul Cézanne’i huvitas värvi seos eseme arhitektoonikaga, 
see, kuidas värv (mitte ainult heletumedus) muutub koos 
pinna kaardumisega valguse suhtes. Ka mind on pidevalt 
huvitanud, kuidas värv sellisel viisil läheneb iseenda eitami-
sele (nagu juhtub iga tõega, kui muudame vaatenurka).

■

1980ndatel hakkasin üha teravamalt tajuma improvisat-
siooni võlu. Astudes puhta lõuendi ette, kujutlesin ma 
vaid üldjoontes, mis sinna tuleb. Töö alustamine oli nagu 
vettehüpe, vahel koguni tundmatus kohas. Pildi saatuse 
otsustas esimene pintslitõmme, see veel allus minu tah-
tele. Esimene joon või laik esitas juba oma nõudmise, mis 
peab tulema tema kõrvale. Ja nii see läks, mida edasi, seda 
iseteadvamaks pilt oma tahtmistes muutus. Lõpuks ei jää-
nud minul, kunstnikul, muud üle kui väikese eeslina lõa 
otsas pildi soovidele järgneda. Parimateks saidki just need 
maalid, mis nagu ise otsustasid, kuhu minna. Kui selline 
pilt valmis sai, olin alati hämmastunud – kuidas ma küll 
oskasin? Kust pärinesid need värvid, kuidas küll nad tead-
sid, kuhu minna! Eks ta üks erootiline kokkuelamine oma 
pildiga oli. Vaimne, küllap ka füüsiline pinge, mis sellise 
plahvatusliku orgasm-maalimisega kaasnes, oli mõõtma-
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Ka tõde soovib, et teda vaadeldakse kõrvalt. Päranisilmselt 
jõllitav tõevaimustus viib tavaliselt tõest eemale. Me elame 
maailmas, mida võib mõista vaid siis, kui vaatad sellest 
parasjagu mööda.

Selles peitub ka märkimisväärne filosoofiline tõdemus: 
tõde soovib, et teda vaadeldaks kõrvalt. Mõistus kuula-
tab teravamalt metsade tagant meieni teed otsivat kauget 
kirikukella, jättes kõrvale meid otse ründava andmemassi. 
Päranisilmselt jõllitav tõevaimustus viib tavaliselt tõest 
eemale, see kõlbab vaid märatsevasse tänavapoliitikasse. 
Me elame maailmas, mida võib mõista vaid siis, kui vaatad 
sellest parasjagu mööda.

Kirjutamine on andnud mulle võimaluse peituda varju ja 
silmi kissitades vaadelda valgust.

■

Pärast lootusetult vihmamärga suve saabusid sellel sügi-
sel lõputuna tunduvad päevad täis rahu ja päikesepaistet. 
Puud ei tahtnud loobuda suvest. Oksad paljastusid, kuid 
langevad lehed olid oma rohelust kollase ja pruuniga vaid 
veidi tooninud. Tavaliselt juhtub nii madalapilvelistel mär-
gadel sügiskuudel, kui lehed liisuvad ning langevad, tuu-
les värviliseks muutumata. Nüüd aga olid päikest täis kõik 
nurgatagused. Novembris puhkesid õide sinililled.

Eelmisel sügisel täitis parke värvide kume kisa. Oli nõud-
nud rikkalikku fantaasiat, et luua sellisel hulgal varjundeid 
punasest. Värvid on nagu sõnad. Maalimine on nagu vest-
lus iseendaga, kus väitele järgneb alati vastuväide

Ma joobun värvidest.

tumas ning sündimas teine. Need on hetked, mil inimene 
avaneb. Kahe ilme vahele moodustub pilu, milles paljastub 
planeedi sisemus. Minu auahnus on tabada neid hetki. See 
on pööraselt raske.

Pole keegi seda paremini suutnud kui Frans Hals oma 
„Lõbusas joodikus“.

■

1994. aastal telliti minult tuntud Soome estofiili professor 
Kai Laitineni portree. Kohtusime tutvumislõunal ühes 
Helsingi restoranis. Nagu mulle hiljem jutustati, olevat ta 
tookord pannud imeks, et ma uue modelli tundmaõppimi-
seks ei „õginud teda silmadega“, vaid vahtisin hajameelsel 
ilmel temast mööda.

Muutuvate ilmete loogikat ei saa mõista, teisele pungsilm-
selt otsa jõllitades. Nagu värvegi. Tuleb heita näole kiire 
kõrvalpilk ning tabatud saak kindlalt endasse peita. Silma 
perifeerne ala tajub liikumist paremini – ilme tähendus 
ongi tema liikumises. Siis võib silmad sulgeda ja nähtut 
omaette peost pihku veeretada, sellelt nagu sibulalt kihte 
koorides – ja õnnelikul juhul jõuda tuumani.

Adamson-Eric ütles kunagi: kui tahad mõista värvitooni ole-
must, ära vahi seda otse. Sa ei näe midagi. Suuna pilk kõr-
vale ja piidle sind huvitavat kohta silmanurgast. Et mõista 
valgust, vaata varju. Et mõista värvi laubal, vaata kõrvu. 

Paar aastat tegelesin karatega. Rein Siim ütles: ära jõllita 
vastase kätt või jalga, sa magad löögi maha. Vaata temast 
mööda. Kõrvalesuunatud pilk tabab alles sündiva liiku-
mise kiiremini.
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■

1994. aastal telliti minult tuntud Soome estofiili professor 
Kai Laitineni portree. Kohtusime tutvumislõunal ühes 
Helsingi restoranis. Nagu mulle hiljem jutustati, olevat ta 
tookord pannud imeks, et ma uue modelli tundmaõppimi-
seks ei „õginud teda silmadega“, vaid vahtisin hajameelsel 
ilmel temast mööda.

Muutuvate ilmete loogikat ei saa mõista, teisele pungsilm-
selt otsa jõllitades. Nagu värvegi. Tuleb heita näole kiire 
kõrvalpilk ning tabatud saak kindlalt endasse peita. Silma 
perifeerne ala tajub liikumist paremini – ilme tähendus 
ongi tema liikumises. Siis võib silmad sulgeda ja nähtut 
omaette peost pihku veeretada, sellelt nagu sibulalt kihte 
koorides – ja õnnelikul juhul jõuda tuumani.

Adamson-Eric ütles kunagi: kui tahad mõista värvitooni ole-
must, ära vahi seda otse. Sa ei näe midagi. Suuna pilk kõr-
vale ja piidle sind huvitavat kohta silmanurgast. Et mõista 
valgust, vaata varju. Et mõista värvi laubal, vaata kõrvu. 
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mise kiiremini.



150 151

■

1987. aastal toimus Moskvas suur eesti kunsti ülevaatenäitus. 
Nagu kombeks, korraldasid küllakutsujad avamise puhul 
võimsa banketi. Kohal võis olla umbes poolsada eesti kunst-
nikku ja teist samapalju moskvalasi. Peolauad olid kaetud 
Kunstnike Liidu peakorteris, uhkete antiiksammastega maja 
saalis, mida omal ajal olevat sageli külastanud Aleksander 
Puškin. Kui ohtralt voolav viin hakkas juba mõjuma, võt-
tis eesti pool üles ühislaulud – nagu joomalauas ikka. Kõige 
edukamaks osutus maksimaalsel helitugevusel esitatud 
laul sõnadega „Venemaa võib persse minna, sinna parata ei 
saa...“ Isegi kokad tulid uksele vaatama, näod naerul. Ega 
nende eesti keele oskus suurem asi polnud.

■

Ma olen üpris logisevalt kokku monteeritud toode. Olen 
vaheldumisi introvert või ekstravert, kes lülitab neid 
registreid ümber, kuidas juhtub. Ma olin ekstravert, kui 
paksuukselistes kabinettides kaitsesin seda, mida pidasin 
tähtsaks. Siis muutusin sõnaleidlikuks, ma särasin ja – ma 
ei varja – nautisin seda. Tihti, asja ees, teist taga muutusin 
aga introverdiks. Ma sulgusin ja jäin kidakeelseks nooguta-
jaks võõrastele sõnadele. Meenub päev, mil seisin linnaväl-
jakul tuhandekordselt avanevate silmade ees. Sõnad voo-
lasid iseenesest. Siis aga oli õhtu, põlesid küünlad ja mind 
vaatas tähelepanelik üksik silmapaar. Ma sulgusin, suutsin 
endast välja pigistada vaid kuivi, mõttetuid lihtlauseid. 
Viin küll aitas. 

Ma avanesin vähestele sõpradele. Neid on olnud tõepoo-
lest vähe, kuid nad on olnud head sõbrad.

■

Olen alati ennast hellitanud mõttega, et kuulun mõistuse-
inimeste klanni. Ometi läheb minus pidevalt midagi käima 
ebaratsionaalsetest hetkesööstudest, ikka ja jälle nagu leiak-
sin oma vöö vahelt avantüristi püstoleid. Püüan enda eest 
varjata, et need riistapuud mulle meeldivad. Eks olnud ju 
avantüür meiesuguste poisikeste seljakeeramine parteilis-
tele kunstikaanonitele. Avantüür oli ka Eesti väljamurd-
mine impeeriumi haardest, sest esimese hooga oli selle 
ettevõtmise õnnestumisvõimalus õhkõrn. Need aastad olid 
nagu pidev ennustamine karikakra kroonlehtedega: õnnes-
tub, ei õnnestu.

Avantürismi õppetunniks on mulle ilmselt olnud pildimaa-
limine. Üks õige pilditegemine on avantüür. Sa hüppad, 
pea ees, tundmatusse, sa võid saada rahuldust vaid siis, kui 
teed midagi sellist, mida veel ei oska, mille õnnestumiseks 
pole garantiid. Sa käid välja kaardi, oma idee, oma mõtte, 
sinu vastasmängijaks on vormitu mass, millest püüad luua 
teose. Sa ei tea, kas see lööb sinu käigu oma trumbiga, oma 
inertsusega surnuks – või võidad tihi. 

Kunstiga on nii, et pidevalt tuleb teha seda, mida ei oska. 
Selleks, et hakata oskama. Tundmatusse sukeldumine 
ei saa teoks kaine kaalutluse tagajärjel – kuidas saab olla 
kaalutud see, mida veel ei tea! Sellise teo aluseks võib olla 
vaid hetkeimpulss. Pidev asjade tegemine, mida juba hästi 
tunned-oskad, võib viia kuulsusele, kuid see ei paku kuigi 
palju hingele.

Küllap kõigega elus peaks olema samamoodi.
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Nüüd, olles taandunud pagulusse oma vanasse talumajja, 
olen muutunud aga hoopis kasutuskõlbmatuks. Kui ruu-
mis on juba kolm võõrast inimest, istun nurgas ja vahin 
metsiku pilguga.

■

Mulle meeldib vaadata filme 1960ndatest. Nendes kan-
diliste lõugadega meestes, siidkleite kandvates saledates 
naistes ja toekates interjöörides on oma paiga tunnet ja 
usku püsivusse. Oli laia joont ja enesekindlust. See oli vist 
viimane epohh, mil tsivilisatsioon oli veel inimese mõõtu. 
Tehnilised avastused täitsid igapäevaelu, kuid üheaegselt 
komplitseerumisega toimus areng kummalisel kombel ka 
mõistetavuse suunas. Pehme kaabu peas ja sigar suus, võis 
turske vend teha käed õliseks, lahti kruttida oma tänava-
laiuse limusiini karburaatori, selle puhastada, kokku 
panna ja edasi sõita. Baari muusikaautomaati võis putitada 
kruvikeeraja abil. Inimene tundis end valitsevat kõike, mis 
käeulatuses. Maailm oli läbipaistev. Seda juhtisid hästi või 
halvasti mehed, kes olid arusaadaval viisil seda tegema 
pandud. Vähemalt demokraatlikus maailmas. Tänast maa-
ilma märgistavad religioosseteks muutunud märksõnad 
ning sakraalsed mõõtmed. Tavainimesele on protsessor 
sama, mis ammusele esivanemale kaelas rippuv amulett –  
selle toime argielus on garanteeritud, kuid toimimis-
viis peidetud sakraalsesse teispoolsusse. Maailma ümber 
kujundavast tehnoloogiast hakkab saama varju hoiduvate 
maagide salaheitluste areaal. Asjassepühendatud preestrid 
sooritavad hardunud rahvamassi ees tehnoloogiariitusi. 
Nähtamatud võrgustikud, mille keskused peituvad tund-
matute pilvelõhkujate serverites, reguleerivad globaalseid 
jõuvooge. Arusaadavalt valitud aukandjad vaid teesklevad 
otsuste vastuvõtmist. Kogukondadest on saamas kogudu-

Maalisin neist kotikandjatest pildi, nimeks panin 
„Kenad inimesed“.
Autori fotokogu.
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jas ennast võimude eest ja rääkis midagi lendlehtedest, siis 
võttis kõhedaks. Polnud veel saabunud aeg, et hirm kaoks. 
See tuli hiljem ja äkki. Kui laulva revolutsiooni ajal Vene 
tankide oht järjekordselt hirmutavaks muutus, ütles mulle 
Marju Lauristin: „Sinu näo järgi on täpselt näha, kui tõsine 
on olukord. Kui sa käid ringi sünge näoga, siis võime olla 
rahulikud. Kui sa aga lähed näost rõõmsaks ja elevile, siis 
on asi tõsine.“ Ma tõesti ei kartnud, tundsin vaid hasarti.

■

Kord lapsena maoldasin suvisel aknalaual. Teisel pool 
tänavat, piki planguäärt komberdas sorgus habemega 
vanamees. Aeg-ajalt ta peatus, et piiluda läbi planguprao. 
Vanaema ütles, et see on jõuluvana, kes käib ringi ja vaa-
tab, kas lapsed on head. Sain selgeks, et keegi hoiab mul 
kogu aeg silma peal. See oli Eesti ajal, KGB-d veel polnud. 
Oli jõuluvana.

■

1971. aasta suve lõpul jalutasin tundide kaupa mööda linna. 
Keerlesin vanalinnas, suundusin Kadriorgu, vahel sõitsin 
trammiga. Sellel õhtul möödusin Kaarli puiestee tennise-
väljakutest. Äkki kutsusid tennisepalli mütsatused mind 
piletit ostma ja tribüünile ronima. Ma polnud seal kunagi 
käinud. Tribüüni puupingil nägin Leo Soonpääd. Istu-
sin tema kõrvale. Me polnud ammu kohtunud. Ma ei tea, 
millest me rääkisime. Võimalik, et tennisest, ilmselt siiski 
Kunstiinstituudi kaugetest aegadest. Siis nägin Linda-
mäe kõrgel rinnatisel seismas tütarlast. Õigupoolest võis 
kauguses eraldada vaid punast mantlit. See oli tookordne 
suurmood. Tõusin nagu mingi seletamatu kutse sunnil, 
teadmata, mida teen, jätsin kiirustades Soonpääga hüvasti, 

sed. On tulekul uus ürgaeg, kus inimest ümbritsevad jõud, 
mida ta ei halda. Jääb loota vaid šamaanile. 

Ons kunstnik šamaan?

Aga mida on väärt maailm, mis ei vaja šamaani? Tühja sest 
usust, et šamaan ühendab meid mingi muu maailmaga, ma 
ei tea teispoolsusest midagi. Šamaan aitab meil põgeneda 
reaalsusest, kus me viibime. Tihti on nõnda, et maailmast 
põgenemine on parim tee selle mõistmiseks. Eraldatus on 
konkurentsitult parim vaatluspositsioon, mis ei lase innu-
kalt kaasa minna konteineritäie tühja-tähjaga. Ma sulgen 
ateljeeukse, lülitan välja telefoni ja maalin närviliselt ringi 
sebivaid inimesi. Sünnib pilt „Tere!“, kus keerisesse sattu-
nud kaabu- ja kingakandjatel pole mingit võimalust pea-
tuda. 

■

Mõttetud tegevused on mõnusad. Inimesed on suured 
meistrid nende väljamõtlemisel. Ka mõtlemine on mõnus. 
Enamik meie mõtetest on ju mõttetud, see neid toredaks 
teebki Nii mängingi kujutlustega kasutamata jäänud tee-
valikutest. Kuid mäng läheb tõsiseks ning ma pean vas-
tama küsimusele, miks ma ei läinud kompromissitusse 
dissidentlusse siis, kui eraklikud vabaduseihkajad katla-
majades proklamatsioone kirjutasid. Küllap imetlesin juba 
siis nende vaprat eluhoiakut (kuulujutufolkloor neist eriti 
ei huvitunud, seda kõike peeti rohkem naljanumbriks, ent 
üht-teist siiski kuulis). Vist tajusin minagi selle tegevuse 
lootusetust ja liigutavat abitust. Nähtavasti rahuldasin oma 
mässuvajaduse kunstimaailmas sahmides. Aga võib-olla 
jäin kõrvale lihtsalt hirmust. Kui Valgu Heinz kutsus meie 
kamba omavahelisele olengule sõbra, kes kuulu järgi var-
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kuid seda õigemini. Mulje oli päeva jooksul laagerdunud 
ning tihenenud nappideks värvitriipudeks. Igal õhtul uued 
triibud. Nii sündis paarkümmend maali, igaühel vaid meri 
ja taevas, kuid kõik erinevad.

■

Ma olen alati olnud hella hingega mullalõhnalise rahva-
kunsti suhtes. Kõik need puulusikad, mida saab mõnusalt 
peost läbi lasta, triibulised seelikud, tapitud tarenurgad 
kannavad meieni ammuse inimese puudutust, vahendavad 
käesoojust unustatud aegadest. Soojus tahab pikka teed 
meieni jõudmiseks, ta tahab rikastuda endasse süüvides. 
Kiviahju sügavusest kanduv kuumahõng on tuumakam 
kui radiaatori tulise plekk-katte närviline võnkumine.

Tõde korjub tihti triipudesse – selles suhtes olid triipkoodi 
loojad geeniused. Triibulised olid ka meie mullanäoliste 
esiemade vaibad ja seelikud (edevalt lisan – ka minu mere-
pildid). Kui sain noore mehena oma elu esimese honorari, 
sõitsime Helviga Kihnu ja ostsime täisvarustuse Kihnu 
nooriku rahvariideid. Läksid aastakümned. Vist 1982. aas-
tal toimus Tallinna Kunstihoones suur Eesti etnograafilise 
tekstiili näitus. Ja siis sain järsku aru, miks need triibud 
polnud mulle senini rahu andnud. Äkki nägin, et eri värvi-
toonide kokkusobitamisel kasutasid koolihariduseta eesti 
külamutid jahmatama panevat harmooniaprintsiipi, millist 
polnud ma kohanud kusagil – ei enne ega ka hiljem. 

Ikka on olnud nii, et kunstiteose koloriit põhineb harmo-
neeruvate värvitoonide jadal. Iga suvaline sinna kuuluv 
toon „sobib“ iga teise suvalise mängusoleva tooniga, kui 
neid ka omatahtsi paarikaupa välja noppida. Kui sellisest 
jadast mõni värvikomponent ära võtta, muutub kooskõla 

lahkusin tenniseväljakult ja tõusin ringiga mööda treppe 
mäkke. Punase mantliga tütarlaps istus pingil. Möödusin 
temast ja läksin koju. Järgmisel päeval tuli ta mulle tänaval 
vastu. See oli Meeli. Me saime lähedasteks.

■

Avatud aknast hoovas lõppeva suve lõhnu. Augustipime-
dus tihenes. Seisime Meeliga teineteise vastu surutuna. Siis 
hakkas ta rääkima Lavassaare kõrgrabast, kus suve kesk-
päeval täidab sind putukate imeline ja katkematu sirin. 
Ma sõitsin ligi kuuks ajaks ära. Minu kõrvades ei vaikinud 
putukate sirin Lavassaares. See otsustas.

Me abiellusime. Ta ütles, et tahab last ja rasestus kohe 
samast korrast. Olin otsinud ja leidnud midagi loomulikku, 
elulähedast ja suvelõhnalist.

■

Olime just kolinud Meriväljale. Hommikul sõitsin autoga 
piki mereäärset teed Tallinnasse tööle, õhtul sama teed 
tagasi. Rooli tagant sain heita lainetele vaid mõne libiseva 
pilgu, kuid püüdsin selle, mida nägin, endasse lukustada. 
Päeva kestel hüpatasin hommikust nägemust kusagil hin-
gesopis nagu vatti pakitud lihavõttemuna. Ma ei korruta-
nud mõttes, mis värvi oli meri silmapiiril või siis ranna-
joone lähedal, pigem üritasin konserveerida ja säilitada 
endas mingit akordi, koosmõju, mis sündis värvidest, val-
gusest ja tuulest. Ja minu enda hingeseisundist. Olin krun-
tinud paarkümmend ühesuurust lõuendit, õhtul kodus 
võtsin ühe neist välja ja hakkasin maalima. Tunne, mida 
olin püüdnud säilitada, dekodeerus taas värvidesse, kuid 
nüüd juba mingil uuel, selitatud kujul, ilmselt nihestatult, 



156 157

kuid seda õigemini. Mulje oli päeva jooksul laagerdunud 
ning tihenenud nappideks värvitriipudeks. Igal õhtul uued 
triibud. Nii sündis paarkümmend maali, igaühel vaid meri 
ja taevas, kuid kõik erinevad.

■

Ma olen alati olnud hella hingega mullalõhnalise rahva-
kunsti suhtes. Kõik need puulusikad, mida saab mõnusalt 
peost läbi lasta, triibulised seelikud, tapitud tarenurgad 
kannavad meieni ammuse inimese puudutust, vahendavad 
käesoojust unustatud aegadest. Soojus tahab pikka teed 
meieni jõudmiseks, ta tahab rikastuda endasse süüvides. 
Kiviahju sügavusest kanduv kuumahõng on tuumakam 
kui radiaatori tulise plekk-katte närviline võnkumine.

Tõde korjub tihti triipudesse – selles suhtes olid triipkoodi 
loojad geeniused. Triibulised olid ka meie mullanäoliste 
esiemade vaibad ja seelikud (edevalt lisan – ka minu mere-
pildid). Kui sain noore mehena oma elu esimese honorari, 
sõitsime Helviga Kihnu ja ostsime täisvarustuse Kihnu 
nooriku rahvariideid. Läksid aastakümned. Vist 1982. aas-
tal toimus Tallinna Kunstihoones suur Eesti etnograafilise 
tekstiili näitus. Ja siis sain järsku aru, miks need triibud 
polnud mulle senini rahu andnud. Äkki nägin, et eri värvi-
toonide kokkusobitamisel kasutasid koolihariduseta eesti 
külamutid jahmatama panevat harmooniaprintsiipi, millist 
polnud ma kohanud kusagil – ei enne ega ka hiljem. 

Ikka on olnud nii, et kunstiteose koloriit põhineb harmo-
neeruvate värvitoonide jadal. Iga suvaline sinna kuuluv 
toon „sobib“ iga teise suvalise mängusoleva tooniga, kui 
neid ka omatahtsi paarikaupa välja noppida. Kui sellisest 
jadast mõni värvikomponent ära võtta, muutub kooskõla 

lahkusin tenniseväljakult ja tõusin ringiga mööda treppe 
mäkke. Punase mantliga tütarlaps istus pingil. Möödusin 
temast ja läksin koju. Järgmisel päeval tuli ta mulle tänaval 
vastu. See oli Meeli. Me saime lähedasteks.

■

Avatud aknast hoovas lõppeva suve lõhnu. Augustipime-
dus tihenes. Seisime Meeliga teineteise vastu surutuna. Siis 
hakkas ta rääkima Lavassaare kõrgrabast, kus suve kesk-
päeval täidab sind putukate imeline ja katkematu sirin. 
Ma sõitsin ligi kuuks ajaks ära. Minu kõrvades ei vaikinud 
putukate sirin Lavassaares. See otsustas.

Me abiellusime. Ta ütles, et tahab last ja rasestus kohe 
samast korrast. Olin otsinud ja leidnud midagi loomulikku, 
elulähedast ja suvelõhnalist.

■

Olime just kolinud Meriväljale. Hommikul sõitsin autoga 
piki mereäärset teed Tallinnasse tööle, õhtul sama teed 
tagasi. Rooli tagant sain heita lainetele vaid mõne libiseva 
pilgu, kuid püüdsin selle, mida nägin, endasse lukustada. 
Päeva kestel hüpatasin hommikust nägemust kusagil hin-
gesopis nagu vatti pakitud lihavõttemuna. Ma ei korruta-
nud mõttes, mis värvi oli meri silmapiiril või siis ranna-
joone lähedal, pigem üritasin konserveerida ja säilitada 
endas mingit akordi, koosmõju, mis sündis värvidest, val-
gusest ja tuulest. Ja minu enda hingeseisundist. Olin krun-
tinud paarkümmend ühesuurust lõuendit, õhtul kodus 
võtsin ühe neist välja ja hakkasin maalima. Tunne, mida 
olin püüdnud säilitada, dekodeerus taas värvidesse, kuid 
nüüd juba mingil uuel, selitatud kujul, ilmselt nihestatult, 



158 159

pääd vaatama minna. Ta oli hiljuti Kadriorgu kolinud. 
Soonpää tuli uksele vastu, hommikumantel seljas. Irooni-
line kulmukergitus ei suutnud varjata heameelt. Rääkisime 
midagi väga tarka. Jõime jälle mõned väikesed kuivaks. Siis 
istusime trammi ja sõitsime KuKusse. Soonpää jäi koju ja 
lehvitas ukselt. Ma polnud teda kohanud tenniseväljakust 
saati. Rohkem ma teda enam ei näinud. KuKu nurgalauas 
troonis minu ammuaegne maestro oma sõjaeelses Pariisi 
aupaistes. Kihelesime natuke siin ja seal, siis istusime tema 
lauda. Jutt polnud enam väga seosterikas. Äkki oli maestro 
kadunud. Läksime teda otsima. Ateljeeukse avas prinkide 
tissidega tüdruk, oli oodanud sõbratari. Maestro istus, 
triiksärk seljas ja lips ees. Pükse jalas polnud. Ta polnud 
eriti jutukas. Jõime tseremoniaalselt paar pisikest ja tegime 
kiiresti minekut. Kui mõne aasta pärast vana härrasmeest 
maeti, oli ükskõikses rahvahulgas vaid noortel ilusatel pli-
kadel meik pisaratest laiali. Kadedaks tegi. 

Tookord oli väljas aga juba sügav öö. Jäime hetkeks nõu-
tuks, kuid leidsime väljapääsu – läksime Evald Okkale külla. 
Teekond Pelgulinna oli pikk ning vahepeal sai mingil laste 
mänguväljakul ennast turgutatud. Paar pisikest jäi veel 
külaskäigu tarvis alles. Pärast pikka helistamist lasi unine 
Okas meid ukse vahelt sisse ja kadus. Mõne aja pärast tuli 
ta uuesti alla, ülikond seljas, lips ees ja kammitud. Ta näitas 
oma pilte ning ohkas nostalgiliselt: varem käidi siin sageli 
niimoodi ootamatult öösiti külas. Tuli  Richardid – Kaljo ja 
Sagrits. Nüüd pole ammu keegi käinud. Varsti kummarda-
sime viisakalt ja lahkusime. 

Oli aeg, mil päris purju ei jäänud ja ka päris kaineks ei saa-
nud. Viin oli lettidel keelatud, kuid seda oli õhus. 

küll vaesemaks, kuid kogu mäng jääb ikka harmoonilisena 
kõlama. Eesti vaipade ja seelikutega on asi kummaline. 
Nad on lausa hingematvad oma harmoonilises värviilus, 
kuid ei talu ühegi värvipere liikme kõrvaldamist: kogu süs-
teem laguneks dissoneeruvaks. Veelgi enam – kaks eraldi 
võetud tooni kribivad teineteist nagu kass ja koer. Sain sel-
geks, et kogu asi ongi üles ehitatud omavahel dissoneeru-
vate toonide järgnevusena. Mingil hetkel see jada sulgub 
ja kompenseerides vastandmõjusid avaneb harmooniasse. 
See on uskumatult keeruline ehitis, kus ei saa teha vigu. 
Oleks eksitus pidada seda pelgalt tehniliseks küsimuseks, 
selles avaldub vaimulaad. Nendes madarapunastes, krell-
roosades ja erkrohelistes triipudes kumab vastu poeetiline 
nägemus maailma vastandlikkusest. Ilu, mis sisaldab valu. 
Elu, mis sisaldab surma. Kuid erinevalt kõigist surmakul-
tustest pole siin traagilisust ning kõike hõlmab hõrk leplik-
kus. Selles ilus on lapsemeelsust, milleni on võimalik jõuda 
vaid läbi paljude mõistmiste. Ja kannatuste.

Olen vahetevahel püüelnud sama värvimaailma poole. Seda 
harmooniaprintsiipi üritasin järgida Tallinna Linna halli 
eesriiet kavandades ja seekord ma vist tabasin midagi.

■

Oli suve lõpuaeg, üha enam sattus sekka päevi, mil tuli 
linnas olla. Jõudsime Meeliga Harju ja Müürivahe nurgale, 
kui vastu tuli Andres Tolts. Oli 1970ndate lõpu viinavaene 
aeg. Kulinaariakaupluses müüdi ootamatul kombel väi-
kesi sajagrammiseid viinapudeleid. Ostsime taskud neid 
täis. Päike oli õhtuselt viltu, tuult polnud. Otsisime kohta, 
kus alustada. Hakatuseks ronisime „Lootuse“ baari kitsast 
trepist üles. Tellisime seljankat. Viina ei antud, tegime paar 
oma pisikest lahti. Jutt tegi ringe ja siis otsustasime Soon-
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■

Kunstiinstituudi koridore täitnud antiikskulptuuride kips-
koopiatele on langenud unustusetolm. Tolmuks on koos 
koridoriseinte telliskividega saanud ka kujud ise. Me õppi-
sime nende kujude järgi joonistama. Ma olin oma kursusel 
üks viletsamaid joonistajaid. Ma olin palju lugenud ja hõl-
jusin pilvedel, mõtiskledes akadeemilise joonistukooli üle-
vusest. Küllap see ülev oligi. Kuid milleski oli tookordne 
pedantne drill mulle sedavõrd vastunäidustatud, et ma 
lihtsalt ei saanud asjale pihta. Ma olin tundlik renessanss-
meistrite joonistuste ilu suhtes, kuid see oli hoopis midagi 
muud. Tuli aeg, mind kuulutati kunstnikuks ning pikkade 
aastate jooksul ma ei mõelnud enam kõigest sellest. Mil-
leks joon, mulle piisas värvist. Siis hakkasin kavandama 
Linnahalli eesriiet. Käisin Ermitaažis ja neelasin vanade 
gobeläänide tolmu. Tolmus peitunud pisik hakkas minus 
paljunema. Järsku tundsin tarvidust joonistada nagu 
vanad meistrid, konstrueerida kaelamurdvaid rakursse, 
näha anatoomias – lihastes, luudes ja kõõlustes – poeesiat. 
Ma võtsin kätte – ja selgus, et ma oskan seda. Kunagised 
ebameeldivad õpetussõnad olid latentselt kuhugi salves-
tunud. Hetkel, mil nad osutusid mõtestatuks, varises tolm 
ja nad elustusid. Kunagised saamatud ponnistused biit-
sepsi kallal väärtustusid ning transformeerusid ootama-
tult oskuseks.

Üleüldiseks jutuaineks said lähenevad Moskva olümpia-
mängud. Oli juba teada, et olümpiaregati läbiviimiseks 
suunatakse Tallinnasse grandioossed rahamäed. See puu-
dutas ka kunstnikke – arvukad olümpiamängudega seotud 
uusehitised pidi vääristatama kunstiga. Üheks suuremaks 
selliseks ehitiseks oli Linnahall, sinna pidi tulema enne-
nähtamatult suur kaunistatud lavaeesriie. Korraldati kon-

Külaskäik kuuekümnendatesse aastatesse 
koos tütre Riinaga.   
Foto Tanel Veenre. 
Autori fotokogu.
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Mina ja tütar Riina.
Foto: Tanel Veenre.
Autori fotokogu.
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Arvestasin salakavalalt, et kui kogu see suur ja kallis töö on 
valmis, pole tehniliselt enam võimalik nõuda ümber tegemist 
kunagi väljakuulutatud käsulaudade vaimus. Kuid seda pol-
nud tarviski – mitte keegi ei mäletanud enam esitatud nõud-
misi. Tegelikult oli see ajastule iseloomulik: rangete nõudmiste 
sõnastamine oli rituaal, mille eest ülemused palka said. Kui 
käsud olid välja öeldud, polnud edasine tihti enam oluline.

Sain selle töö eest Kristjan Raua Preemia ja – oh imet! – 
NSV Liidu riikliku preemia. Läksin seda Moskvasse vastu 
võtma. Kõik teised saatusekaaslased pidasid kõlavaid tänu-
kõnesid. Kui saabus minu kord, võtsin oma tunnustuskirja 
vastu vaikides, ainult kummardasin viisakalt.

Preemiad preemiateks, kuid ma pean seda tööd oma loo-
mingu tipuks. Kui toimus Linnahalli avaüritus, tervitas 
saalitäis rahvast etterulluvat eesriiet üksmeelse aplausiga. 
Olin seadnud endale eesmärgiks luua dramaatiline ülem-
laul inimeksistentsile, mis oleks ühtlasi ka jõuliste, tugevate 
värvide ja voogavate vormide sümfoonia. Mingil määral 
oli see pöördepunktiks minu loomingus. Taas hakkasin 
süüvima eksistentsiaalsusse, samas säilitasin kire jõuliselt 
kõlavate värvide vastu

Edasi aga kiskus lugu narriks. Kuna kokkuhoiu nimel pol-
nud Linnahalli saali paigaldatud projektikohast statsio-
naarset helisüsteemi, asetati kahele poole lava ajutiste kõla-
rite virnad. Neid ei andnud panna mujale kui otse eesriide 
avamisteele. Eesriiet ei saanud enam ette tõmmata.

Nii jäigi.

Teadaolevalt oli see eesriie maailmas suurim omataoliste 
seas. Sai hakatud mõtlema Guinnessi rekordi taotlemisele, 

kurss, mille võitis minu kavand. Sellest sai minu elu suu-
rim ettevõtmine.

Tegin ränka töö, muutsin oma kavandit lugematu arvu kordi, 
et leida paremat lahendust. Nägin vaimusilmas pingestatud, 
jõulist elu, keerulistes, dramaatilistes poosides inimfiguure 
keset värviliste pindade möllu. Samas pidi tervikkompo-
sitsioon väljendama rahu ja suursugusust. Modellide abil 
joonistasin dünaamilisi figuure suurtele paberipoognatele. 
Koduses Kunstiinstituudis läksin tekstiiliosakonda ja kudu-
sin gobeläänitüki, et ise oma kätega tunnetada tehnika või-
malusi.

Sedavõrd, kuidas kujunes lõplik kavand, kasvas ka suurte 
ülemuste huvi. Maja ette hakkas kogunema musti Volga-
sid, keskkomitee ladvik tuli vaatama, mida kunstnik teeb. 
Kasutades naiivselt kavalat nõksu, püüdsin neid pahviks 
lüüa tehtud töö mahuga – mis ka osaliselt õnnestus. Kuid 
toibudes hakati üha kindlamalt esitama soovitusi-nõud-
misi, et oleks kajastatud Nõukogude rahvaste sõprus, meie 
hiilgav industrialiseerimispoliitika ja Eesti kui mereriigi 
eripära. Mittekuuletumine oleks lõppenud töö katkestami-
sega. Kuulasin siis kõike seda lugupidaval ilmel ja lubasin 
arvesse võtta. Kui aga hakkasin tegema tööjooniseid kudu-
jatele, „unustasin“ kõik lubatud parandused ja lähtusin 
oma esialgsest variandist.

Tehniliste tööjooniste käsitsi tegemine tol arvutite-eelsel 
ajal oli karm. Kümne meetri kõrguse ja viiekümne meetri 
laiuse eesriide jaoks kulus mul selleks terve aasta. Paar 
aastat läks kudujatel. Aino-Mall Tamm, Hilja Karu, Maria 
Hallang olid erakordselt võimekad ja kohusetundlikud 
tegijad.
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kaaslaseks oli juudist kunstikriitik Novosibirskist – kõhe-
dusttekitav asjaolu, kui arvestada regioonis valitsevat anti-
semitismi. Damaskuses anti meie käsutusse Ahmed – Lenin-
gradis skulptuuri õppinud libe sell –, mikrobuss ja kurdi 
rahvusest autojuht, kes nägi välja nagu Pariisi intellektuaal, 
kuid oli kirjaoskamatu. Ühel päeval teatas Ahmed õheta-
des, et üks suur ülemus, kes ka tavatsevat maalida, soovib 
meiega tutvuda. Õhtuks oligi hotelli ees must Mercedes koos 
musta rõivastatud ning mustade prillidega autojuhiga. Täie 
kiirusega tuiskas auto läbi auklike turutänavate, sundides 
eeslikaarikuid ja kaetud nägudega naisi hirmunult kahele 
poole paiskuma. Et aega parajaks teha – nagu sohver teatas –  
põikasime sisse šiiitide ühte tähtsamasse pühakohta, Pee-
gelmošeesse. See oli pilgeni täis hüsteeriliselt palveid hõika-
vaid palverändureid. Mitmed istusid, ülakeha paljas, ja piit-
sutasid end. Trügisime sammhaaval kompsude ja põrandal 
konutavate kogude vahelt peegelseinte poole. Palvetest hak-
kas ühe selgemini üle kostma sünge urin. Siin-seal tõusid 
püsti ähvardavad kujud, kuid meie saatja autojuhi äkiline 
panterlik pealiigutus sundis neid taanduma. Järgnevalt tuis-
kasime sisse hiiglasliku raudbetoonse staadioni väravatest. 
Vestibüülis oli välja pandud näitus. Pildid suurtel lõuendi-
tel kujutasid, kuidas erinevad vaenlased on süüria rahvast 
tapnud. Meie küllakutsuja looming. Kõik maalitud isetege-
vuslase hoolika käega. Pärast aupaklikku vaatamistuuri jät-
kus teekond mööda tribüünidealuseid treppe ja lõputuid 
koridore, mille lubjatud seinu valgustasid üksikud lambid. 
Ühe koridori lõpus oli kolm paokil ust, mille taga paistsid 
raudvooditel istuvad musta rõivastatud noormehed auto-
maate ja püstoleid korrastamas. Ihukaitsjad. Neljas uks oli 
polsterdatud. Selle taga elas, töötas ja maalis tõhusalt kaits-
tud Ülemus. Oli väikest kasvu turrisjuukseline mees, mingi 
nende julgeoleku kõrgemat sorti pöidlaväänaja. Laud oli 
kaetud ülevoolava pidulikkusega, tuhat ja üks ööd pluss 

kuid siis läks riigikukutamiseks ja polnud enam mahti sel-
lega tegeleda.

Vene ajal elasin valuliselt üle kunsti eraldatust ühiskonnast. 
Riik ostis kunsti kokku, et peita see pimedatesse ladudesse. 
Kunst oli mõistetud ringlema suletud ringis ateljee-näitus-
kunstihoidla, omamata võimalust välja murda tegeliku elu 
tunglemisse. Ka parim sõnum muutub mõttetuks, kui puu-
dub postkontor, mis seda edastaks. Sestap tundsin tookord 
kõrgendatud huvi monumentaalkunsti vastu. Haarasin 
kinni igast võimalusest, igast tobedast tööpakkumisest, et 
vaid saaks kätt proovida. Esimene suurem ettevõtmine tõi 
kaasa öised vahetused raudbetoonpaneelide tehases, juuk-
sed korpas tsemenditolmust. Mingil hetkel tundus, et pri-
mitiivsete kujundite kandmine industriaalpaneelidele on 
väljapääs. Huvitusime sellest mitmekesi. Hiljem sai tehtud 
(loodetavasti) mõndagi kaalukamat. Ma ihalesin kunsti, 
mis oleks pidevalt igapäevase elu keerises. 

Seda valu tunnen ma ka praegu. Ka praegu näen kunsti ole-
masolu õigustust selle seostatuses keskkonnaga. Vaadates 
oma töid, püüan kujutleda kohti, kus nad võiksid rippuda. 
Neid pole. Vast mõne rikka mehe paraadelutuba. Kuid kas 
see on siht, mille nimel elada? 

Kuhu on jäänud Medicid, kes ennevanasti kirikuseinu ning 
linnaväljakuid kunstiga katsid? 

■

See oli isevärki asi, kuidas ma Süüriasse sattusin. Olles Eesti 
Kunstnike Liidu esimees, olin nime poolest asjapulk ka Üle-
liidulises Kunstnike Liidus. Nii lähetatigi mind selle orga-
nisatsiooni ametlikuks esindusvisiidiks Süüriasse. Minu 
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elu, nagu seda oli tehtud juba sajandeid. Nad olid malbed 
ja heatahtlikud.

Öö saabudes lülitati elekter välja. Tuled ei kustunud jär-
sult, nagu nupust keeratuna, vaid hääbusid pikkamööda. 
Tuba uppus Vahemere umbpimedusse. Mõne päeva pärast 
lahendasin selle isemoodi kustumise mõistatuse. Isa Pavle 
aknast väljus nöör. Üle ploki hiiglasliku kreeka pähklipuu 
okstes, üle veel mitme puu suundus see madala mägikivi-
dest kuuri räästa alla. Olin juba varem märganud kividest 
laotud keerduvat kanalit, mille kaudu veevool seinte alla 
kadus . Avasin ukse. Märgade kivide vahel oli generaator. 
Nöör kinnitus luugi külge, mis avas või sulges vee juurde-
pääsu omatehtud puust turbiinilabadele. Õhtul, juba voo-
dis olles, sõlmis munk nööri lahti, luuk langes ja tuled 
kloostris hääbusid.

Õhtuti istusime isa Pavlega ebamugavates toekates niker-
datud tugitoolides ja rüüpasime veini – ikka seda oma-
tehtut. Me vaikisime. Vene ja serbia keele ebakindlad sõl-
mumispunktid võimaldasid vahendada vaid hädapärast 
olmeteavet. Kuid mul oli hea olla, need õhtud on meelde 
jäänud kordumatu õdususe ja sisemise selgumise poolest. 
Mulle tundus, et mõistan vana, palju näinud meest sõna-
deta. Selline elu kestis terve kuu. 

Isa Pavlet tunti ja austati. Lähim sõidetav magistraal jäi 
kolmekümne kilomeetri kaugusele. Kloostrisse viis üle 
mäekurude vaevane külavahetee, vänderdades kümne-
kordse serpentiinina orupõhja. Ometi leidus vanal mungal 
pidevalt tuttavaid, kes sinna kanti sattudes pöörasid auto 
mägedesse, ajasid vanamehega tunnikese juttu, mängisid 
temaga partii kaarte ja sõitsid siis edasi.

lääne tippnapsud. Oli meeldiv jooming, ainult Ahmed läks 
uue tutvuse ja uute võimaluste vaimustusest valgesse vahtu: 
nüüd me koos nendele formalistidele alles näitame! Kardan, 
et seal võis edaspidi juhtuda koledaid asju.

■

Istun ja vaatan oma viimaseid pilte. Nad ei meeldi mulle 
üldse. Võin jõllitada mõnda neist tundide kaupa. Pilt 
lukustub ja kasvatab endale selga soomusrüü. Keeldub 
kangekaelselt märku andmast, mida ta vajab. Teda tuleb 
tabada ootamatult. Käid mööda ateljeed, ümised omaette 
ja teeskled tegelemist muude asjadega. Mingil hetkel, kui 
ta on kaotanud valvsuse, heidad äkilise pilgu. Langenud 
turvise tagant näed maali nõrku kohti ning heal juhul tai-
pad, mida edasi teha.

■

Need võisid olla iidse Rooma riigi käsualused, kes selle 
niisutussüsteemi kunagi ammu rajasid. Kõrbenud, elutute 
mägede vahel keset Horvaatiat peitus viljakas org – nii 
umbes üks ruutkilomeeter lopsakat rohelust. Üle mitme 
kose jõudis pärale mägijõgi. Kivist laotud kanalite, lüüside 
ja kogumistiikide keerulise süsteemi abil jaotati vesi põl-
lulappide vahel. Iga ruutmeeter sai oma piisa. Keset orgu 
asus iidne klooster. Päikesekuumuses unelevad müürid, 
sisalikud vilksatamas kivipragudes. Need vanad kivid 
polnud veel endale teadvustanud, et nad on mälestusmärk 
ja vaatamisväärsus. Nad lihtsalt täitsid oma kohust. Iid-
ses ristikäigus lendasid ringi kanad. Vein, mida seal joodi, 
oli enda kääritatud. Liha, mida söödi, oli alles hommikul 
lambana tarandikus määginud. Eemalasuvast linnast toodi 
vaid soola. Ümbruskonna talumehed elasid oma lihtsat 
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Mul õnnestus saada kutse ja ma tulin siia tagasi, ma tahtsin 
seda kohta Meelile näidata. Jõudsime autoga kõrgele mäe-
seljandikule. All sügavuses paistsid kloostri tuled. Mind 
võeti vastu nagu kadunud poega. Veristati lammas.

Kunagi oli vana munk siin varjanud Tito partisane. Ma ei 
tea, mis sellest kõigest on saanud, kuidas see vanatesta-
mentlik paik suutis üle elada uue aja verised vapustused. 
Aja, mil toredad ja mõnusad inimesed muutusid äkki mõr-
variteks. Google Street View’s näen, et tee sinna on nüüd 
asfalteeritud.

■

Millegipärast meenus Kattai. Ta istus avamisest sulgemi-
seni Jaroslavli talongisööklas. Vaevalt ta lootis, et kellelgi 
jääb toitu üle. Polnud aeg, kus seda oleks võinud juhtuda. 
Ta oli äsja pääsenud Leningradi blokaadist. Ta ei rääkinud 
ei sellest ega ka millestki muust. Ta ei suutnud lahkuda 
toidu lähedusest. 

Nägin, kuidas blokaadist välja toodud, olematuks nälgi-
nud inimesi viidi veoautoga sauna. Mitmed olid selleks 
ajaks surnud, kui nad autokastist maha tõsteti. Ega needki, 
kes elus, kõik ise jalgu alla võtnud.

■

Kunstinäituste žüriides osales vaikiv range daam kesk-
komiteest. Näpuga ebasoovitavatele töödele osutama hak-
kas ta hiljem, kui valik tehtud ja žürii lihtliikmed lahku-
nud. Tuli hakata vaidlema. Oh, mis te nüüd, see pole mingi 
erootika, lihtsalt ilu. Oh, siin pole mingit vastalist vihjet, 
kunstnik mõtles hoopis midagi muud. Mõned süüdistu-

Loomeliitude ühispleenumi juhatajapuldis 2. aprillil 1988. a.
Autori fotokogu.
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et uus töödevalik on endisest tunduvalt parem. Tegelikult 
olid näitusel samad tööd, mis esimesel katsel. Järgnesid 
näitused, mis üha enam hakkasid lahknema käsulaudadele 
kirjutatust. Jüri jäi mind aga aastakümneteks altkulmu põr-
nitsema.

Üks reegel oli raudne. Keskkomitee sekkuv otsus pidi 
jääma saladuseks. Kui vastuvaidlemine jooksis liiva, pidid 
Kunstnike Liidu asjamehed rataste vahele jäänud töö ise 
näituselt maha võtma, nagu oleksid just nemad seda otsus-
tanud,. Keeldumine taolisest eksekutsioonist või käsuliini 
väljalobisemine – ehkki see oli üldiselt teada – oleks tähen-
danud edasiste vaidlemisvõimaluste kadumist. Kunsti 
olemistingimustele oleks see saatuslikult mõjunud. Hiil-
gavalt oskas sellises olukorras käituda Ilmar Torn. Kui ta 
Graafika triennaalilt raudselt vaikides töid maha võttis, 
mõistsid kõik, et ta oli teinud kõik võimaliku nende kaits-
miseks ning tõenäoliselt nii mõnegi töö ka ära kaitsnud. 
Mis oli tõsi.

Käskudejagamised toimusid suletud ja polsterdatud uste 
taga. Neid ei protokollitud. Neist pole säilinud mingit jälge.

■

Lubatu ja mittelubatu jaotusid Nõukogude Eestis küllaltki 
kummaliselt. Jõnksutades ja loksutades olime suutnud 
kunstitegemisel lubatu piire üsna laiaks logistada. Olime 
juba olukorras, kus peaaegu kõik see, mida eesti kunstni-
kud tegid, võis olla ka näitustel eksponeeritud. Teose stii-
list ja vormist tulenevad keelud hakkasid vajuma unus-
tusse. Häbelikult loobusid ideoloogiabossid kasutamast 
sõna „formalism“. 

sed võttis ta tagasi, kuid saavutamata ka ülejäänud tööde 
mahavõtmist, lahkus tusaselt. Järgmisel päeval kutsuti 
meid siis juba astme võrra tähtsama asjamehe kabinetti, 
kus nõudmised esitati resoluutsemas toonis. Polnud välis-
tatud ka veelgi kõrgema ülemuse visiteerimine, kus nõud-
mised võtsid käsu vormi. 

Tööde mahavõtmist näitustelt tuli siiski harva ette, ena-
masti leidus rünnakute vastu kaitse. Mõned mehed said 
räige esinemiskeelu ning siis ei aidanud enam mingid 
vastu väited. Need keelud olid enamasti seotud välissuht-
lusega. Kui kunstnikul jätkus jonni saata ebaametlikke teid 
pidi oma töid välisnäitustele, kui ta sai seal koguni mingi 
preemia, siis oli tema esinemistel kodunäitustel kriips peal. 
Nii juhtus Leo Lapini ja Raul Meelega. Nende tööd ise olek-
sid olnud tookordsetel näitustel täiesti eksponeeritavad.

On asju, mis on jäänud hinge kipitama. Tollest esimesest 
suurest hekseldamisest keskkomitees pärast Jenseni surma 
tulime välja omil jalul, kuid tingimisi. Iga järgnev tuule-
tõmme oleks meid tookord jalult viinud. Paar päeva hiljem 
pidi Kunstisalongis avatama Jüri Palmi näitus. Jüri sättis 
juba oma sürrealistlikke töid seinte äärde ritta. Kutsusin 
ta kõrvale ja ütlesin: pole midagi parata, parem on, kui sa 
need nüüd siit ise ära viid. Või toimub see juba teiste meeste 
käsul. Praeguses olukorras näitus aga suletakse nagunii! – 
las siis sulgevad! – siis aga ei korralda sa siin näitust enam 
kunagi. Ja mitte ainult sina. Kui praegu tõmbud tagasi, siis 
luban, et poole aasta pärast see näitus toimub. Jüri vaatas 
mind vihaselt ja hakkas oma maale pakkima. 

Mõne aja pärast seisime juba tugevamalt jalul ning Jüri 
Palmi näitus saigi pidulikult avatud. See toimus vaid mõõ-
duka nagina saatel. Lõbustasin ennast, teatades ülemustele, 
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sin kord kevadnäitusele pildi nimega „Autoportree pool-
suletud uksega“. Kohe läks lahti lärm: „Mis uksed need teil 
poolsuletud on?“ Leppisime kokku kompromissile: „Auto-
portree poolavatud uksega“. Millegipärast nii tohtis.

Tegelikult huvitaski ülemusi rohkem aruandlus kui see, 
mis näitusesaalides toimus. Sestap vaheldus lubatu ja kee-
latu ka avaldamisviisist sõltuvalt. Näitus oli lühiaegne asi, 
selle lõppedes kadusid tööd ateljeede tolmusesse häma-
russe või kunstihoidlatesse. Neid nägi suhteliselt vähe 
inimesi, needki alalised huvilised. Siin võis lõa vabamaks 
lasta. Küsimus samade tööde tutvustamisest televisioonis 
oli juba raskem, sel puhul võis mõni näitusi mitte kunagi 
külastav plekkhammas lärmama pista ja Moskvasse kirju-
tada. Kõige rängem oli aga lugu trükitud reprodega, olgu 
siis ajalehes, almanahhis „Kunst“ või mõnes albumis. Näi-
tustel aktsepteeritu, koguni televiisoris näidatu võis siin 
osutuda täiesti keelatuks. Trükitud pilt oli dokument, ta 
tekitas hirmu, ta jäi pikalt ringlema ja võis oma eksiränna-
kutel sattuda mõne kiusaka Moskva ülemuse lauale. Siis 
poleks kohalikel bossidel enam head loota.

Kohalikud ideoloogiaülemused olid kahe tule vahel – ühelt 
poolt Moskva valvas silm, teiselt poolt perutavad eesti 
kunstnikud. Tegelikult tahtsid nad vaid vältida mõlema-
poolseid ebameeldivusi, elada rahus ja veeta meeldivalt 
aega oma saunsuvilates. Ega nad tänapäeva ülemustest 
väga ei erinenudki. Ka neid ei huvitanud probleemi tuum, 
vaid poliitiline tasakaal, mida üks või teine samm võis 
mõjutada.

Pidev kaevikusõda toimus graafikatriennaalide ümber. 
Ükskord otsustas korraldav toimkond kutsuda külalistena 
osalema mõned Moskva underground’i poisid. Teadsin kohe, 
et läheb jälle jamaks, kuid polnud mingit tahtmist jahutada 

Kuid oli ka kindlalt keelatut, olgu siis pilt abstraktne või 
realistlik. Rist, eriti haakrist – jumal hoidku. Sinise, musta 
ja valge värvi kombinatsioon. Ja veel palju muudki, millele 
ei saanud päriselt pihta. Olev Subbi maalis „Ugala“ teatri 
uue hoone tarvis suure, emotsionaalselt laetud Lõuna-
Eesti maastiku. Kunstihoone suurde saali kogunes komis-
jon maali vastu võtma. Paul Uusman, muidu sümpaatne 
ja heatahtlik vanapapi, tammus kangekaelselt jalalt jalale 
ja kuulutas teose vastuvõtmatuks. Kauguses silmapiiril 
võis näha väikest kirikutorni. Tookord kaotasin enese-
valitsemise ning malbe vanahärra sai kuulda sõnu, mida ta 
polnud vast ära teeninud. Jämedused ei aidanud. Näitusel 
veel kuidagi, kuid pilt kirikutorniga avalikus hoones – see 
ei tulnud kõne allagi. Mis sest, et kõrvalt aknast paistis täies 
elusuuruses päris kirik.

Sümbolitega olid asjad üldse pöörased. Millegipärast olid 
eriti pingsalt luubi all „Arsis“ toodetavad rinnamärgid. 
Üks räigemaid skandaale hakkas sädemeid pilduma seoses 
märgiga, mis koosnes neljast kergelt nihestatud tasapin-
naga ruudust. Keegi oli mingi nurga all vaadates arvanud 
nägevat seal haakristi. Pidime Ilmar Torniga selles asjas 
mitu korda Ristlaane juures käima. Vastuvaidlemiseks ei 
saanud õigupoolest suudki avada. Märk sulatati ümber ja 
„Arsi“ peakunstnik kaotas koha.

Hoolega veeriti teoste nimesid. Erilises ebasoosingus oli 
sõna „eesti“. Realistlik maastik nimega „Eestimaa koidik“ 
ei oleks saanud ilmaski näitusele jõuda. Pigem oleks eks-
poneeritud abstraktset maalingut, mille nimesildiks „Kol-
hoosipõld“ (kuigi pildil pole ei kolhoosi ega põldu). Sellise 
nime oleks ilusasti saanud pista Moskvasse saadetavasse 
aruandesse – näitena eesti kunsti temaatilisest küpsusest. 
Nimesilte uuriti palju tõsisemalt kui teoseid endid. Esita-
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vahele kinni kiilutuks, poolenisti sees, poolenisti väljas. 
Mina igatahes jäin. Alatiseks jääb õhku tõsisene küsi-
mus – kas poleks olnud väärikam jääda suletud ukse taha 
nutma?

Laulupeod, „Loomingu Raamatukogu“, tookordne eesti 
kunst, lausa arusaamatul kombel jalad alla saanud kol-
hoosid tähendasid kangelaslikku jõupingutust, et mitte 
lasta kustuda rahva vaimul. Rahval poleks jätkunud jõudu 
koguneda Hirveparki, kui enne poleks ikka ja jälle tuldud 
Lauluväljakule, et pärast kohustuslikke kroonulaule laulda 
„Mu isamaa on minu arm“. Selleks aga oli vaja võimudega 
koostööd harrastavat Ernesaksa. Tänu sellele osutuski või-
malikuks taasärkamine. Me ei tea küll, millist hinda ta ise 
oma loomingut piirates maksis. Me ei tea sedagi, kas ta ise 
oli nendest kammitsatest teadlik.

Oh Jumal! Ma kirjutan sellest jälle! Ilmselt ei saa ma kõigest 
sellest üle.

■

Praegu selgub, et kunagine ebareaalne olevik kätkes endas 
ootamatut ajamiini. Reaalajast irdumine sai olemuslikuks 
elustiiliks. See oli lõks, millest ei saanud välja. Pea peale 
pööratud suhe ajaga on kandunud ka tänasesse päeva ja 
ma ei suuda enam (või ei suuda ikka veel) hetkel toimuvat 
käegakatsutavaks pidada.

Me oleme mürgitatud, me ei suuda sügavalt huvituda het-
kest, mis kehtib. Õigemini – me huvitume, kuid ei käsitle 
seda reaalsena. Veel pikka aega hämmastusin, astudes 
mõne baari puhtasse peldikusse. Kuhu on jäänud kunagi-
sed ligased nurgad ja tilkuvad torud? Ma vaatan kõike seda 

graafikute vaimustust ja nii ma vormistasingi kutse. Läkski 
mölluks. Eestisse saabus NSVL Kunstnike Liidu sekreta-
riaat täies koosseisus, et kord majja lüüa. Küsimus polnud 
milleski vähemas kui graafikatriennaalide ärakeelamises. 
Pärast leilitamist ja joodutamist Pirita jõekäärus Linnu-
vabriku saunas jõudsime siiski kompromissini – nemad 
ei sekku enam meie asjadesse ja lasevad meil teha, mida 
tahame, meie aga ärgu sekkugu Moskva asjadesse elik ärgu 
meie soosigu nende patuseid. Meie patused jäägu sealjuu-
res meie asjaks. Meie tegevusvabadus küll mõnevõrra suu-
renes, kuid suhted Moskva underground’iga lukustusid. 

■

Ometi polnud Lenini puiestee suures valges majas kõik 
mehed ühe vitsaga löödud. Mida aasta edasi, seda rohkem 
oli seal inimesi, kes tõsiselt püüdsid tõkestada Moskva 
nõmeduse levikut Eestis. Muidugi, ennast ülemäära ohtu 
seadmata. 

■

Ma olin uueneva kunsti ringides oma poiss. Ilmselt usal-
dati mind ikka veel täielikult. Kuid milleski hakkasin siiski 
võõraks jääma. Teadsin liiga palju sellist, millest ma ei saa-
nud rääkida. Toona ütles Subbi, et minu ametiks on olla 
kahepoolne filter võimude ja kunstnike vahel. Tema, Olev 
Subbi, ei saa iial teada, mida võimud temast arvavad. Või-
mud ei saa teada, mida tema neist arvab. Mõlemad võivad 
rahus tegelda oma asjadega. 

See oli nagu sissetrügimine uksest, mida teiselt poolt püü-
takse kinni suruda. Esmalt surud ukse vahele jala, siis toll-
haaval puusa, siis käe. Polnud meie süü, et jäimegi sinna 
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nagu metslane, kes ühel hommikul avastab oma laguunis 
tundmatu, paisuvate purjedega imelaeva. Või nagu ulme-
filmis ühest ajast teise kantu. Mind hämmastab, et kõiki 
tookordseid mõisteid tuleb selgitada, et teha neid vähegi 
arusaadavaks.

Vaatan ringi ja näen, et see on nii enamiku vanema põlv-
konna eestlaste puhul. Nad ei suuda aktsepteerida hetke, 
milles nad elavad, ega ka ükskõik millist võimu, mis het-
kel toimib. Enda jaoks välja mõeldud Pätsu aeg on kohuta-
valt elujõuline, sellest ei saa eemalduda. Kuid ka see pole 
reaalne. Kui see tuhmuma hakkab, on tulemuseks elu võõ-
randunud maailmas. Või elu selle asemele astuvas Vene 
ajas. Vene aeg, see kunagine ebareaalne, hakkab ebareaalse 
oleviku taustal paljude jaoks üha reaalsemaks kosuma. 
Mind päästab vist see, et minu pilk on pööratud sügava-
masse minevikku ja kaugematesse maadesse.

■

Kummalisel kombel – kui jätta kõrvale koputajate kopu-
tamised – olid veneaegsed inimestevahelised suhted tun-
duvalt eetilisemad kui praegu. Ikka vist sellepärast, et aja 
ebaeetilisusest tuli mööda elada. Oldi abivalmid, vähem 
mõeldi omakasule, sest seda omakasu polnud nagunii 
kusagilt võtta. Inimesi ühendas vandenõulaste kokkukuu-
luvustunne. Üksteist tunti asjassepühendatutele mõiste-
tavatest salamärkidest. Peahoiakust, muigest õigel hetkel, 
rõhuasetusest lauses.

Oli mehi, kelle kuuldes kõike ei räägitud, kuid kes võisid 
olla lahedad vennad ja kellega käidi läbi. Ega neid eriti 
enam ei kardetud. Mõned olid hullemad. KuKu klubis tii-
rutas pidevalt purjus major Raus. Teati, et ta kamandab 

Rahvarinde asutamiskongress Tallinna Linnahallis 
1. oktoobril 1988. Oli ülev tunne seista koos võitluskaaslastega
minu enda kujundatud eesriide taustal.
Foto: Faivi Kljutšik. Filmiarhiiv.
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kui kõik oli möödas, algas kolmas – sest minunimelisest 
esimese elu inimesest polnud palju järel. See harvaesinev 
kingitusepakk on vist peamine, mis ma nendest heroilistest 
aastatest olen kaasa võtnud. Ma olen rahul. Ometi tundub 
ajuti, et see kõik puudutab ühte teist inimest. Tõin redeli, 
et võtta kapi ülemiselt riiulilt sellest ajast säilinud paberid. 
Mõte, et need kolletunud lehed möödunud ajast seostu-
vad mingil viisil minuga, tundus äkki põletavalt võõrana. 
Kuigi see oli aeg, mil ma olin mina ise intensiivsemalt kui 
kunagi eales. 

See kõik on üks suur lugu, millest räägin eespool natuke 
pikemalt.

1991. aastal, kui kõik oli äkki lõppenud, kirjutasin „Sirbis“:

Hüvasti, poliitika!

Milline kergendus on tõdeda, et see töö on tehtud!
Võit – see on vabanemine. Kuid mitte ainult vabanemine 

vaenlasest, vaid ka vajadusest olla rivis ja võidelda. Millegi-
pärast just seda ei taheta mõista. Ikka kõnnitakse rivisam-
mul ning otsitakse põletikulisil silmil vaenlast, kellega jät-
kata harjumuseks saanud võitlust.

Ei taha enam!
Tegelikult oli see ette otsustatud: minu poliitikukarjäär 

pidi olema ajutine ja lõppema siis, kui Eesti saab iseseisvaks. 
Lõppeski – 20. augustil. Eks olnud minulgi omad arved, 
mida klaarida ja millega on nüüd asjad ühel pool. See klaa-
rimise tee viis mind vahepeal näppupidi tippvõimu. See pol-
nud meeldiv kogemus.

Istun oma tunde Ülemnõukogus ja vaatlen hämminguga, 
kuidas ülitähtsate küsimuste arutamine on tasapisi üle kas-
vanud valimisvõitluseks (valimised ju lähenevad!). Ikka ja 

kunstnike seas tegutsevaid koputajaid. Ilmselt eeldati, et ta 
ise koputada eriti ei viitsi. Teda põlati, kuid ei vaevutud ka 
teda vältima, kui ta lauda istus ja viinamärgade silmadega 
rääkima hakkas, kuidas omakaitselased tema perekonna 
olid maha lasknud. Viina kõlbas temaga võtta küll. Ka see 
käis ajastu stiili hulka.

Julgeolek oli ilmselt leppinud tõsiasjaga, et kõik on nagunii 
vastalised ning joomalaudade lorale löödi käega. Küll jäl-
giti hoolega mõnede väliste mängureeglite täitmist, pealis-
pind pidi olema enam-vähem sile. Ei tohtinud välja panna 
vale lippu. Näitustel võis küll eksponeerida kunsti, mis 
vastandus partei poolt aktsepteeritud suunale, kuid seda 
ei tohtinud pressis reprodutseerida. Selle reegli eiramine 
võis põhjustada Moskvani ulatuva skandaali. Julgeoleku 
kohalikud asjapulgad, aga ka parteibossid kartsid nagu 
välku trükitud tekste, mida kõrgemad kontrollijad või-
sid toimiku vahele pista. Trükis avaldatu kuulus Vene aja 
pühade altarimaalingute hulka. Mis toimus altari ees, taga 
ja kõrval, seda ei suudetud (või ei viitsitud) enam piisava 
valvsusega jälgida.

■

Kõikidel hulludel asjadel kipub saabuma oma lagunemis-
aeg. Nii ka nõukaimpeeriumil. Saabus aeg, mil elasin paar 
aastat pöörast ja küllap ka ohtlikku elu. Oli hetki, mil saat-
sin pere linnast julgemasse kohta ning varjusin öösiti ka 
ise. Pakitud seljakott ootas pidevalt autos, kõrvalteed lin-
nast põgenemiseks olid maanteede sulgemise puhuks välja 
valitud. Aastates 1988–1992 oli pinget, sündmusi ja mõtteid 
koguses, mis oleks paras annus ühe tihedalt elatud pikaea-
lise elu jaoks. Võin nüüd uhkustada, et mul on õnnestu-
nud elada üks ülemäärane lisaelu. Niisiis kokku kaks. Siis, 
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teistmoodi – sealhulgas ka varasemale elule ja sellele, kuidas 
leida oma kohta. Mitte alati pole need mõtted meeldivad.

On jäänud mõned unistused. Kui jätkuks vaid aastaid! 
Seniks aga teen enam-vähem kohusetundlikult päevi Ülem-
nõukogus, kuni see kogudus loodetavasti kevadel laiali läheb. 
Hinges ja mõtetes olen aga pigem tööde ja tegemiste juures, 
mida olen tahtnud teha kogu elu, kuid milleks pole kunagi 
olnud piisavalt mahti. Ehk nüüd avaneb võimalus.

See magus sõna vabadus!

■

Ootamatult avastan, et küpsest east pärinevad mälestused 
erinevad olemuslikult pisut varasematest. Nooruses salves-
tusid tähtsana sähvatused, mis asusid väljaspool igapäevast 
rida, mis ei haakunud olustikuloogikaga ning ratsionaalse 
tegevusliiniga. Need olid sündmused ja muljed, mida asja-
lik inimene nimetaks tarbetuteks. Need olid udust välja-
ulatuvad puuladvad. Nad markeerisid järgnevuse, milles 
kajastus nüüd juba unustusse vajuv nooruseloogika. Tege-
likult tähistas see minu identiteedi kujunemisteed. Ühel 
hetkel toimus midagi, mida nüüd nimetaksin ideaalmaas-
tike kadumiseks. Olulisteks sissekanneteks mäluarhiivis 
said sündmused minus endas – mõtisklused, äratundmi-
sed, pettumused. Või siis hoopis vastupidi – igapäevase 
praktilise tegevuse üksikud märksündmused. Kummaliselt 
valgustatud puuladvad jäid vaid marginaalseteks tausta-
virvendusteks, valgus nendel mahenes. Võimalik, et olen 
kohustatud kirjeldama seda identiteedi hägustumisena, 
mida põhjustas tülpimus ja kibestumine. Kuid võimalik, et 
see tähendas ka küpsemist.

Elus on tihti nõnda, et mida edasi, seda vähem on asju, 
mille kohta tasub midagi öelda. Tühjus levib, ta täidab üha 

jälle näen, kuidas Eesti huvide omakasupüüdmatu jälgimise 
asemel püütakse koguda plusspunkte tulevaste valijate sil-
mis, juhendudes mitte sellest, mida vaja teha, vaid sellest, mis 
meeldiks pealiskaudsele vaatlejale. Küllap see on paratamatu. 
Kuid minul pole neid punkte millekski vaja (kandideerida ma 
ei kavatse) ning ma ei tea enam, milleks ma seal olen.

Ikka vähem näen ümberringi neid, kelle siirusse ma usun. 
Tuttavate punaroosade karjeristide asemele (või hoopis nende 
kõrvale) on astunud jõudu koguv sinimustvalgete karjeris-
tide vennaskond. Ja ennäe, nad leiavad kibekähku ühise keele! 
Ehk on seegi arengu paratamatus, et pärast viiekümneaas-
tast võitlust võõraste totrustega peame üle elama ka omad 
(kuigi teisesuunalised) totrused. Kuid olen veendunud, et 
aja jooksul paneb elu kõik paika ning lõpuks läheb kõik hästi! 
Lõpuks peavad tulema uued inimesed, kes toovad ka Eesti 
poliitikasse euroopalikult avara pilgu, tolerantsuse ja vastu-
tustunde. Nendele meestele pole mind enam vaja. 

On see väsimus? Küllap vist, kuid mitte ainult! Oleks üle-
kohtune väita, et pühendudes võitlusele olen endast ainult 
andnud. Need paar viimast aastat on sisaldanud sündmusi, 
pingeid ja tähelepanekuid koguses, mis on surunud vara-
sema elu kuhugi kaugesse eelaega. Kümme, kakskümmend 
aastat, palju on möödunud aastast 1988? Olen näinud 
inimlikku ülevust ja ka inimlikku madalust ulatuses, mil-
lest võiks jaguda mitmele elule. Olen näinud inimeste sil-
mades valmisolekut eneseohverduseks, kuid olen näinud ka 
lugupeetud ja soliidsetel härrasmeestel käsi värisemas, kui 
on tekkinud kahtlus, et keegi võiks kõigutada nende posit-
siooni ja võimu. Olen näinud hundimoraali kuldsetesse 
võimu kõrgustesse pürgimisel, aga ka tõelist vastutustunnet 
ja ränkrasket tööd. Mitu elu oleks vaja, et kõike seda mõtes-
tada? Sündmuste ja tähelepanekute rikkusest on saanud 
kogemuste rikkus, see aga sunnib paljudele asjadele mõtlema 
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tegemine, võib-olla just tänu ajastu kontsentreeritusele 
jõudsin mingile uuele, pingestatud kujundite tasemele. 
Nii valmisid „Kassi elu“, „Ahvimäng“. Jälle olin astunud 
rajale, mida mööda oleks tulnud edasi astuda. Ja jällegi see 
teekond katkes.

Midagi kaugenes minust.

Olin vabanenud sundusest olla iga hetk esirinnas ning 
läbimurdel. Ma ei võtnud enam kunsti kui karjääri, mille 
edukuse nimel tuleb pidevalt valvel olla ja võidelda. Kui 
1980ndate lõpul piirid mulgustusid, võttis Euroopa hõi-
setega vastu keelu alt vabanenud ida kunstnikke. Mitmed 
kolleegid rajasid oma läbimurde sellele lainele. Tol ajal olin 
veel üle pea poliitikas. Kui lõpuks sain mahti kunstimaa-
ilmas ringi vaadata, oli rong läinud ja huvi taandunud. 
Nägin, et läbimurre jääb mul tegemata. Sisendasin endale, 
et mul vedas. Tänu sellele saavutasin vabaduse, mul ei 
olnud tarvis kellelegi meeldida. Ma ei pidanud paaniliselt 
ootama peateel liiklust juhtiva kuraatori heatahtlikku pilku 
ja käeviibet. Vahepeal kinnistunud uus, individualismi 
eirav kunstimaailm tundus mulle ebamugavalt jahedana 
ja ma ei tahtnudki sinna trügida. Ma polnud individua-
list seepärast, et peaksin enesekesksust õigeks ja maailma 
päästvaks. Lihtsalt vestlus iseendaga tundus mulle huvita-
vamana kui enamiku teiste inimestega.

Kuid selles ütlemises on ka üksjagu poosi ja eneseilus-
tamist. Vahepeal oli kunst teinud täispöörde ja noor põlv-
kond oli pea ees tormanud uutele jahimaadele. Olin kogu 
aeg hellitanud ennast usuga, et mul on tundlik silm ja närv 
kõige uue suhtes kunstis, et ma suudan igasse tärkavasse 
kunstivormi sisse elada. Võib-olla oligi nii, aga võib-olla oli 
see illusioon. Ent nüüd järsku ei saanud ma enam aru, mis 
toimub, ja sattusin segadusse.

enam ruudukesi maakaardil, mille järgi me püüame navi-
geerida. 

Päästab ehk kunst.

Kunsti olemasolu õigustust sellessinatses maailmas on 
püütud sõnastada vist lugematuid kordi. Kummaline – 
valdav osa neist ütlemistest on ühtaegu õiged ja valed. Nad 
vastanduvad vaid esmapilgul, mingeid keerulisi teid pidi 
sisalduvad nad teineteises.

Olen minagi mitmetel puhkudel kuulutanud: „Kunst, see 
on...!“ (millist sõna ma sellesse tühikusse teinekord ka ei 
kirjutanud!) Nüüd võtan riski lisada veel ühe versiooni. 

Kunsti, muusika, kirjanduse – aga ka teaduse – eesmärk 
siin maailmas on vist eelkõige

TÜHJUSE TÄITMINE.

Tühjuse täitmine meis endas, aga kui õnnestub, siis väheke 
ka maailmas.

Pidevalt kuuleme sõnu vajadusest otsida endas uut ini-
mest. Ma pole seda kunagi mõistnud. Mul on pidevalt 
tegemist sellegagi, et kasutada vähegi täielikumalt ära tolle 
isiku ressurssi, kes ma juba olen. Et täita temas tühjust.

■

On kummaline, et selle tegevusest täispikitud „elu nr. 
kaks“ ajal leidsin piisavalt aega maalimiseks. Võimalik, et 
just see aitas mul püsti seista. Kui sagin Toompeal hetkeks 
vaibus, tõttasin mäest alla ja sisenesin oma Kunstihoone 
ateljeesse. Ma maalisin, kuni pinge maandus ja ma võisin 
jälle mäest üles minna. See polnud lihtsalt rutiinne pildi-



182 183

tegemine, võib-olla just tänu ajastu kontsentreeritusele 
jõudsin mingile uuele, pingestatud kujundite tasemele. 
Nii valmisid „Kassi elu“, „Ahvimäng“. Jälle olin astunud 
rajale, mida mööda oleks tulnud edasi astuda. Ja jällegi see 
teekond katkes.

Midagi kaugenes minust.

Olin vabanenud sundusest olla iga hetk esirinnas ning 
läbimurdel. Ma ei võtnud enam kunsti kui karjääri, mille 
edukuse nimel tuleb pidevalt valvel olla ja võidelda. Kui 
1980ndate lõpul piirid mulgustusid, võttis Euroopa hõi-
setega vastu keelu alt vabanenud ida kunstnikke. Mitmed 
kolleegid rajasid oma läbimurde sellele lainele. Tol ajal olin 
veel üle pea poliitikas. Kui lõpuks sain mahti kunstimaa-
ilmas ringi vaadata, oli rong läinud ja huvi taandunud. 
Nägin, et läbimurre jääb mul tegemata. Sisendasin endale, 
et mul vedas. Tänu sellele saavutasin vabaduse, mul ei 
olnud tarvis kellelegi meeldida. Ma ei pidanud paaniliselt 
ootama peateel liiklust juhtiva kuraatori heatahtlikku pilku 
ja käeviibet. Vahepeal kinnistunud uus, individualismi 
eirav kunstimaailm tundus mulle ebamugavalt jahedana 
ja ma ei tahtnudki sinna trügida. Ma polnud individua-
list seepärast, et peaksin enesekesksust õigeks ja maailma 
päästvaks. Lihtsalt vestlus iseendaga tundus mulle huvita-
vamana kui enamiku teiste inimestega.

Kuid selles ütlemises on ka üksjagu poosi ja eneseilus-
tamist. Vahepeal oli kunst teinud täispöörde ja noor põlv-
kond oli pea ees tormanud uutele jahimaadele. Olin kogu 
aeg hellitanud ennast usuga, et mul on tundlik silm ja närv 
kõige uue suhtes kunstis, et ma suudan igasse tärkavasse 
kunstivormi sisse elada. Võib-olla oligi nii, aga võib-olla oli 
see illusioon. Ent nüüd järsku ei saanud ma enam aru, mis 
toimub, ja sattusin segadusse.

enam ruudukesi maakaardil, mille järgi me püüame navi-
geerida. 

Päästab ehk kunst.

Kunsti olemasolu õigustust sellessinatses maailmas on 
püütud sõnastada vist lugematuid kordi. Kummaline – 
valdav osa neist ütlemistest on ühtaegu õiged ja valed. Nad 
vastanduvad vaid esmapilgul, mingeid keerulisi teid pidi 
sisalduvad nad teineteises.

Olen minagi mitmetel puhkudel kuulutanud: „Kunst, see 
on...!“ (millist sõna ma sellesse tühikusse teinekord ka ei 
kirjutanud!) Nüüd võtan riski lisada veel ühe versiooni. 

Kunsti, muusika, kirjanduse – aga ka teaduse – eesmärk 
siin maailmas on vist eelkõige

TÜHJUSE TÄITMINE.

Tühjuse täitmine meis endas, aga kui õnnestub, siis väheke 
ka maailmas.

Pidevalt kuuleme sõnu vajadusest otsida endas uut ini-
mest. Ma pole seda kunagi mõistnud. Mul on pidevalt 
tegemist sellegagi, et kasutada vähegi täielikumalt ära tolle 
isiku ressurssi, kes ma juba olen. Et täita temas tühjust.

■

On kummaline, et selle tegevusest täispikitud „elu nr. 
kaks“ ajal leidsin piisavalt aega maalimiseks. Võimalik, et 
just see aitas mul püsti seista. Kui sagin Toompeal hetkeks 
vaibus, tõttasin mäest alla ja sisenesin oma Kunstihoone 
ateljeesse. Ma maalisin, kuni pinge maandus ja ma võisin 
jälle mäest üles minna. See polnud lihtsalt rutiinne pildi-



185

Hakkasin selles asjade seisus kuulma häirekella. Lõpeta-
sin kiirustades presidendiks olemise Kunstnike Liidus. Mui-
dugi oli asi selleski, et taoline tegevus ei pakkunud enam 
pinget. Lihtsalt üks elulaad oli järjekordselt ammendunud. 
Kogu oma sekeldusterikka elu jooksul olin lükanud edasi 
süvenemishetki, et küll jõuab. Et veel on vaja see või teine 
asi organiseerida, liikuma panna, ära kaitsta. Nüüd aga 
vaatasin seda sakilist rada kui kellegi teise elu, mis väärib 
vaid põgusat tähelepanu. Korrutasin endale, et olen vaba 
inimene vabal maal ning võin süveneda oma töösse sellisel 
määral, nagu olen alati soovinud. Kuid tõeline põhjus oli 
siiski selles, et ma mõistsin – mul pole õigust pealiku ametis 
jätkata. Kunstis oli sündimas midagi uut, milles ma pol-
nud enam kompetentne. Ilmselt minu selgusetus seni veel 
teistele silma ei torganud, küll aga minule endale. Tõde on 
selles, et otsustasin auga tagasi tõmbuda, enne kui on hilja 
ja mind ignorandina minema lüüakse.

■

On kerge ja meeldiv kirjeldada barokseid vidinaid lapse- 
ja noorpõlvest. Kui jutuks tulevad hilisemad aastad, tuleb 
neist läbi närida sama ängi, valu, aga ka rutiiniga, nagu 
nad said omal ajal läbi elatud. Milleks meenutada! Siiski 
pole needki sõnad päriselt ausad. Minu elu pole olnud 
valuline. On olnud küll üksjagu valuaegu. Need ajad on 
olnud jõulised ja ma ei taha mälestust nendest kaotada. 
Ma mõtlen hämminguga inertsetele ja tühjadele rõõmu-
aegadele. Mu elus on olnud aastaid, mille kohta mul pole 
midagi öelda.

Segane asjade seis lõi jalad alt ka minu maalimisel. Targana 
paistvad inimesed olid kuulutanud, et maalimine on ajast-
arust. Selle väite järgi kooldus kogu kunsti infrastruktuur. 

Rahvarinde asutamiskongressil 1988. a. Rein Kaarepere, 
Jaak Jõerüüt, mina, Lennart Meri, taamal Ave Alavainu.
20. augusti Klubi fotokogu.
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olen oma tööst leidnud sellist hingerahu ja naudingut. Ma 
ei tea, kumba oli seal rohkem – munklust või epikuurlust. 
Ilmselt ma jõudsin kuhugi välja. „Peitusemäng“, „Altar“, 
„Tola“ ja veel muudki on pärit sellest kurnast.

Sellised kahtluste ja enda taasleidmise tsüklid korduvad 
mul pidevalt Olen tiirelnud nende silmuses kuni tasakaalu-
kaotuseni. 

■

1997. a. hilissuvel olid pilved geniaalsed. Kummalistesse 
vormidesse valatud massid kohtusid vastasseisudes või 
pehmes embuses. Nende turjad kurdusid sensuaalselt. 
Valgus kuldas nende tippusid, vallandades hingematva 
varjunditejada kuni mustjalt ähvardavate hiigelrünkadeni. 
Aeg-ajalt nad lahknesid nagu enesepaljastaja mantlihõl-
mad, avades meie pilgule pimestavalt sinise laotuse. Apo-
kalüptilised sõnumid vaheldusid rahunemistõotustega. 
Päevade ja nädalate kaupa toimus improvisatsioon, mis 
andis tunnistust näitlejate kuulumisest tippklassi.

Sõitsin autoga Viljandist Tallinnasse. Peatusin iga paari 
kilomeetri tagant, et pildistada pidevalt teisenevaid, kadu-
misele määratud kompositsioone. Hing hõiskas. Mul on 
selle sügise pilvefotosid sadade kaupa. Olen neist mitmeid 
kasutanud oma maalides.

Nii varem kui ka hiljem on pilved olnud lihtsalt pilved. Ma 
ei tea, mida nad lootsid tookordse aktsiooniga saavutada. 
Vahetevahel toimub kummalisi asju.

Tundsin, et olen mängust väljas ja miski ei tahtnud enam 
õnnestuda. Ma olin jonni täis, maalisin palju, kuid tulemu-
sed olid kesised.

■

Käisin pidevalt näitustel. Vaatasin ja mõtlesin. Internet 
informatsiooniallikana polnud tookord veel meie ellu 
kinnistunud. See oli isegi hea, nii panin pearõhu näituste 
külastamisele välismaal. Ma hakkasin sisse elama sellesse, 
mis toimus, mida uus generatsioon tahtis tõestada. See 
muutus minu jaoks loomulikuks ja mõistetavaks. Ja naudi-
tavaks. Kuid sellega ei kaasnenud soovi ise sama teed 
minna. Ma olin lihtsalt sõlminud vaherahu, jäädes oma rel-
vade juurde.

Minu nooruses oli kolleege-vanahärrasid, kes muutunud 
tuultes otsustasid hakata maalima moodsalt, mõistmata 
eriti, mida see tähendas. See oli piinlik vaatepilt. Nagu 
oleksid nad oma hallid pead roosaks värvinud. Ma ei taht-
nud oma lokke narrida. 

■

1993. aastal peitsin ennast pikaks suveks Pudisoole. Met-
sade sees, mungaüksinduses püüdsin ennast uuesti kunsti-
tegemisse läbi murda. Ma maalisin, sundides ennast vaid 
hetketi kiirjalutuskäikudeks metsasügavusse. Poliitikuelu 
paine oli lõppenud ja erutavad kujundid kerkisid ridamisi 
silmade ette. Mulle viirastusid rasked valged voldid, mis 
varjates pigem jutustasid sellest, mida olid kutsutud maa-
ilma silmade eest peitma. Sekka taastusid mälus kunagiste 
tööde metalsed läikivad kerad. Ma otsisin ammuseid kao-
tatud teeotsi. Harva olen töötanud sellise pingega, harva 
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2000. aasta veebruaris avati Vaal Galeriis minu isikunäitus. 
Nimetasin selle „Registriks“. 

Olen korraldanud hulganisti näitusi, kuid sedapuhku oli 
asi eriline. Vana mehena pidin endale midagi tõestama, 
pidin kuhugi ruumitühjusse joonistama punktid, mis olek-
sid minu jaoks muutumatud. Ma ei saanud enam mööda 
revisjoni vajadusest. Olin valinud rea vanade meistrite 
pilte, pööranud need mustvalgeteks negatiivideks ja too-
nud nad läbi ajafiltrite kaasaega.

Lõuendite kõrvale asetasin paljundatud teksti: 

Ma rändan oma mõtetes mööda muuseume. Ma möödun 
Uffizis „Veenuse sünnist“ ja pöördun vasakule. Ma tõu-
sen mööda Ermitaažii treppe, Louvre’is suundun Sully’st 
Denon’i. Ma tean põhiplaane, mäletan, kus üks või tene pilt 
ripub. Tihti ma unustan, millises ajas ma elan. Cosimo de’ 
Medici uhke peahoiak on mulle lähedasem ja mõistetavam 
kui kaasaegse turritav kukal. Mulle meeldivad raskelt kuk-
kuvad voldid, mis varjavad kaunist kintsu. Või pistoda. 

Tegelikult elame kõikides aegades, mis olnud. Nad toi-
mivad meis üheaegselt. Ükski neist pole reaalsem kui teine 
ega vähem reaalne kui tänapäev. Aeg on suhteline, see on 
nagu paljutoaline korter, kus küll mõned toad on hingelähe-
dasemad. Ma ei usu ränkadesse pööretesse inimmõtlemises, 
mis oma kardinaalsuses löövad platsi puhtaks ja sulgevad 
meid jooksva kalendri kapslisse, kus vaatepilu olevat vaid 
olevikku. Või tulevikku. Ma ei usu sellesse pilusse, inimene 
suudab vaadata vaid panoraamselt ning olla korraga vaid 
kõikjal. Tegelikult on see tobe, ma räägin inimestest, kuid 
mõtlen selle all vaid ennast. Mis mul teistest! 

Ma uurin seoseid ajastute vahel. Mind huvitavad kori-
dorid, mis ühendavad tube aja korteris. Ma transformeerin 

■

Kunstniku elutee verstapostideks on näitused. Elu käib 
näitusest teiseni, see annab eksistentsile kindla rütmi ja 
loob illusiooni tõsisest tegevusest.

See on ikka nii olnud – mingi ajavahemiku maalin nagu 
kurjast vaimust vaevatu, siis panen punkti, teen näituse – 
ja tunnen sisemist tühjust. Tükk aega tegelen ükskõik mille 
muuga. Õigustan ennast illusiooniga, et laen akusid. Vist 
laengi, või olen lihtsalt laisk. Mingil hetkel hakkan när-
viliselt otsima ja valima puhtaid lõuendeid, uuesti tekib 
ületamatu soov maalida. Esimesed tööd pärast pausi on 
masendavad, nagu oleksin kõik võimed kaotanud. Samm-
sammult vorm taastub ning ma asun otsima midagi uut. 

Minu seljatagune kirendab alustatud ja kõrvaleheidetud 
teeotsadest, millest nii mõnelegi oleks võinud rajada uhke 
karjääri, soliidselt annaalidesse paigutatava kunsti, turva-
lise isikliku elu. Kui sageli olen maalinud kümnete kaupa 
lõuendeid, et jõuda mingile äratundmisele, mingi süstee-
mini, mingi stiiliprintsiibini, ja siis, kui asi on peos, teinud 
kaks-kolm tööd. Tark kunstnik oleks nüüd alustanud teh-
tud avastuse tulutoovat ekspluateerimist ning kui saatus 
oleks soosinud, jätkanud seda elu lõpuni. Olen loobunud 
ametikohtadest siis, kui karjäärivõimalused on vormunud 
kaunikujulisteks. Olen purustanud suhteid lähedaste ini-
mestega hetkel, kui nad on tundunud kõige turvalisemad. 
Olen loobunud kättevõidetust, kui sihid on saanud selgeks 
ning ees heiastub kõik sirge ja siledana. 

Ma ei saa endale midagi ette heita, olen kõike võtnud 
vägagi tõsiselt. Kuid samas on see kõik olnud mulle kura-
dima põnev näitemäng.
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Põldroos kuulub pigem Picasso tiiva esindajate hulka ja 
tema repliigid on täielikult allutatud ennpõldroosiliku käsi-
tuslaadi sisemisele loogikale. Kuigi Põldroos moonutab pro-
portsioone ega hooli originaali detailidest, tabab sealt siiski 
seda igatsust kõrgkunsti harmooniliste ajastute järele, mil 
teoseid loodi katedraalide jaoks ja naisi maaliti madonna-
dena. Väljendades läbi isikliku kunstivõtme oma kunstiar-
mastust on Põldroosil oma ettevõtmises maalijana varuks 
realiseerimatuid potentsiaale. Tema maalid on ebatavaliselt 
askeetlikud ja monokroomsed kuni mustvalgeni, mida ei 
tunne Põldroosi ükski varasem periood.“

■

Kunst tähendab tungimist saladusse. Pintslilöök pintsli-
löögi järel süüvin sellesse vanasse, kuid uude maailma. 
See on tohutu nauding, mis milleski ühildub seksuaalse 
kogemusega. Selles avaneb samasugune hellitavatest lii-
gutustest sündiv avastamismüsteerium. Pintsel, haaranud 
värvi, puudutab õrnalt või vägivaldselt lõuendi võbelevalt 
pingul pinda.

Manuaalse töö rõõm, õigus loojana puudutada töödeldavat 
pinda, lasta pihust läbi vastvoolitud tarbepuu kumerus, 
see on eksistentsiaalne kõrghetk, mis hakkab kaasaegsetest 
registritest kaduma. Ma õnnistan oma ameti arhailisust, 
mis lubab teha käed värviseks ning venitada tangidega 
lõuendit raamile. Vilkalt otsiv kursor suudab ühendada 
meid kõigega maailmas, kuid viib samas kõik päästmatult 
meie käeulatusest välja. Esemed, ka mõtted, mis jõuavad 
meieni, pole inimesest puudutatud ja seetõttu pole nad ka 
meie poolt puudutatavad.

Puudutada aega, puudutada asju, puudutada inimesi.

kujundeid sajandist sajandisse, nad pöörduvad pahupidi ja 
muutuvad negatiivideks. Kuid nad jäävad iseendaks, tões-
tades mulle kõige üheaegsust. Negatiiv, see on arhiivifakt, 
mis hülgab näilisuse ja kodeerib olemuse. Negatiiv on doku-
ment, seega ajatu ja puhas. Negatiiv on ka eitus. Kes meist 
suudaks pidada midagi tähtsaks ilma seda eitamata! 

Need on naised, vahel mehed maalidelt, sajanditest, mis 
mulle kallid. Mul on hea meel, et nad on ikka veel elus ning 
kõrgele eale vaatamata kõbusad. 

See oli vahekordade klaarimine Mantegnaga, El Grecoga. 
Või rituaalne kummardus. Renessanssi selguses ja baroki 
väänlevates voluutides on minu jaoks alati olnud erooti-
line müsteerium, mis ulatub mingisse väga varasesse koge-
musse, kui kogemus polnud veel kogemus. Kas oli see siis, 
kui ema pani kõrvale muinasjuturaamatu ja näitas mulle 
läikivate piltidega kunstialbumit? Sealt hargnevad kõik 
minu eelistused. Nad võivad minna kaugele, olla võrrelda-
matud algallikaga, kuid seos on jälgitav. Kui noore mehena 
ühel suveõhtul jõudsin Firenzesse, kogesin kordumatult, 
et olen jõudnud koju. Ma püüan ahnelt tabada selle tunde 
pudemeid maailma kunstimuuseumides. Olen sellest kir-
jutanud ja kordan seda vist veel.

Eha Komissarov kirjutas selle näituse kohta:

„Kunstimõisteid hakklihaks hekseldav 20. sajandi uuen-
dusmeelne kunstimoraal on välja töötanud oma kontsept-
sioonid, sanktsioneerides õiguse klassikalisele pärandile. 
Respekt ja hoolimatu ärakasutamine on loonud tõelise dia-
lektilise segapuntra, mis on üles ehitatud originaali mõiste 
eituse ja jaatuse tasakaalustamatule vaidlusele. Mona Lisa 
kujutist kuritarvitanud Duchamp ja Velázquezi teoste ees-
kujul maalisarju loonud Picasso kommentaare ei vaja. [-] 
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■

Oli hoovihmane pühapäevahommik ja oli suvi Pariisis. 
Hakkas sadama, astusin SaintGermain-des-Prés keskaeg-
sete võlvide alla. Nädalane siinviibimine hakkas lõppema, 
homme pidin lendama koju. Istusin kesklöövis ja lasksin 
rahu endasse voolata. Mõte hakkas tiirlema oma kumma-
lisi teid pidi, peatudes seosetult kord siin, kord seal. Sume 
valgus mu ümber muutus hooldavalt tähendusrikkaks. 
Ma mõistsin, et kõik see, mis minu elus on olnud head, on 
teoks saanud hulga vähese tõenäosusega sündmuste või 
juhuste haakumise tulemusena. Seda kõike poleks tege-
likult saanud juhtuda. Hulga ebatõenäoliste sündmuste 
ühesuunalise mõtestatud ühistoime tõenäosus on nulli-
lähedane. Et aga see on toimunud, siis võin aktsepteerida 
vaid ideed sekkumisest väljastpoolt. Kas etteantud par-
tituur. Või dirigent, kes seda partituuri tõlgendab. Ma ei 
teadnud, kas seda jõudu saab isiksustada. Pigem hakkasin 
seda tajuma eksistentsi abstraktse olemusena, süsteemina, 
milles viibime.

Väljusin kirikust. Päike tuli pilvede tagant välja ja kiriku-
kellad hakkasid lööma. Hakkas jälle sadama ja ma läksin 
ühte teise kirikusse. Jäin sinna tükiks ajaks mõtisklema. 
Kui väljusin, tuli päike välja ja kirikukellad hakkasid 
lööma. See kõik kordus veel kolmandaski kirikus. Ma 
ei tea teenistuskorraldust Pariisi kirikutes, kuid eeldan, 
et pühapäeva hommikune missa koos oma kellahelinaga 
algab kõikjal enam-vähem ühel ajal. Ma ei usu, et mingi 
korraldav jõud õnnistas mulle märguande saatmiseks 
kõiki pariislasi kella löömise ning päikese ja vihma vahel-
dumise erilise graafikuga. Pigem oli tegemist ühe ja sama 
ajahetkega, mida ma erinevates variantides kolmel kor-
ral järjest läbi elasin. Ühe ja sama filmikaadri erinevad 
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suhtes meie harjumispärased igapäevareeglid on vaid peri-
feerne erijuhus.

Ma loen taskust peenraha.

■

Õige töötegemine on tiine saladustest. Meetod oli saladus, 
mida kunagised tsunftimeistrid kiivalt varjasid. Järsku 
märkan, et minu meetod on saladus ka minu enda jaoks. 
Mulle meeldib kobada udus. Õigemini pole asi meeldimi-
ses. Võimalik, et udu on ainus, mis on olemas ja mis on 
kaunis. Udu ja valgus. Ka valgus varjab. Paar aastat tagasi 
maalisin sellenimelise pildi. Kui sügispäike muudab puu-
oksad ja pilved imeliselt kirkaks, tajud äkki, et kõik muutub 
haaramatuks. Võimalik, et alles praegu hakkan mõistma, 
mis on maalimine, kuid samas olen kaotanud võime seda 
seletada. Ma lihtsalt oskan, aga kuidas, ei tea. Ma imestan 
pärast igat pintslilööki: kuidas ta teadis, kuhu minna. Et 
ma oskan, selle hinnaks on aastakümnete jooksul mõttetult 
täis maalitud ruutkilomeetrid lõuendit.

Minu süsteem on süsteemitus. Mõttekonstruktsioonid on 
väärt, et nendega vaid korraks mängida. Kuid see mäng on 
üks eksistentsi suurimaid naudinguid.

Tõde on ähmane. See on eraldatud ruum, kuhu võime 
püstitada oma konstruktsioone. Võime neid demonteerida 
ning uuesti kokku panna mingil teisel viisil. Tõde on rõõm, 
mida me sellest tegevusest saame. 

Võib-olla hoopis selles peitub kunsti olemus?

duublid. Olen kogenud kõhedusttekitavat kordumist, kui 
maan teel ühtlase kiirusega sõites hakkad järjest mööda 
sõitma ühest ja samast autost. 

Kas ei võinud olla, et see kolmekordne kellahelin oli minu 
suhtes ükskõiksetele pariislastele vaid üks sündmus. Nagu 
ka autost möödasõit. Sellest järelduks, et mingi sündmus ei 
pruugi toimuda kõigi inimeste jaoks sünkroonselt, ju siis 
ka sündmuste järgnevus võib erinevate inimeste jaoks võib 
erinev. Samas – kui minu kolmikkogemus liitus teiste jaoks 
üheks, siis võis see mõne kolmanda isiku jaoks samuti harg-
neda mitmeks, kuid seda siis juba mingis teises järjekorras. 
Kui aga sündmuste järjekord on suvaline, muutub põhjuse 
ja tagajärje seos meie jaoks millekski määramatuks.

Kuid kas pole siis ka võimalik, et mingil otsustaval hetkel 
valikut tehes me valime ühtlasi stsenaariumivariandi, mis 
meid selle valikuni tõi. Me hakkame seda varianti pidama 
oma tõeliseks minevikuks. Võimalik, et me oleme kõik meie 
jaoks kirjutatud variandid läbi elanud, kuid mingi otsus-
tava valiku hetkel fikseerub neist vaid üks. Saates korda 
teo, valime oma mineviku. See tähendaks, et tagajärg võib 
mingil hetkel eelneda põhjusele. Kui üldse saaks enam rää-
kida sellest, mis on tagajärg, mis põhjus.

Eespool kasutasin sõnu „sekkumine väljastpoolt“. Kuid 
see on klišee. Mis on sees, mis väljas? Väljaspool mida? 
Ilmselt väljaspool mingeid meile harjumuspäraseid piire. 
Kuid see kõneleb ainult meie haardeulatusest ja ei millestki 
muust rohkemast. Tegelikult on kõik „sees“. Me ei tea, kas 
siin „sees“ asub koos meiega mingi hooldav jõud, kellega 
on inimesel võimalik saavutada intiimsem kontakt. Või 
on lihtsalt tegemist asja olemusest tulenevate mängureeg-
litega, mille alusel kogu see masinavärk keerleb ja mille 
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vaevunud seda tegema, kuid Harry Liivrand tuli neid vaa-
tama. Voltiv pakkimispaber kuhjus põrandale vahutava 
aluspesuna. Äkki oli see nagu noore kena tüdruku lahti-
riietamine. Ma jäin oma töödega rahule. Ega ma polnud 
kuigi palju paremaid teinudki.

Liivrand ütles: tänapäeva kunsti peateega pole siin küll 
mingit tegemist. Vastasin, et võtan seda kui komplimenti. 
Ta ütles, et nii see oli mõeldudki. Hästikasvatatud inimese 
puhul ei tea kunagi, kas ta räägib tõtt. Liivranna suust olen 
kuulnud nii mõnegi meelde jäänud lause.

Tegelikult tähendasid need tööd, aga ka järgnev jumalan-
nade seeria teatavat pöördumist sümbolismi. See aga pol-
nud tol hetkel üldsegi moes.

■

Paari aasta pärast jälle Pariisis. Pärast pikka kuiva ja kuuma 
katsid taeva vihmapilved. Nad keerlesid, liitusid ja rebene-
sid, kuid ei suutnud jõuda orgasmini. Lähenesin Saint-Ger-
main-des-Prés’le. Pruutpaar väljus, päike hakkas paistma ja 
kirikukellad lööma. Nagu ükskord varem. Jällegi sisenesin ja 
istusin. Mingi jõud sõitis minust teerullina üle ja surus mind 
põrmu. Ma ei tea, kas mulle taheti halba või head. Mulle 
öeldi midagi, kuid ma ei tea, mida. Ma tean vaid, et see oli 
eelmise kogemuse jätk. Tükk aega ei suutnud ma ennast lii-
gutada. Selleks ja järgmiseks päevaks olin ma kontakteeru-
misvõimetu. Rita ei saanud aru, mis on minuga juhtunud. 
Kuid ma ei suutnud seletada. Selles sündmuses oli vägivald-
sust, mida ilmselt olin ise põhjustanud. Tean nüüd midagi 
tühise ja mittetühise vastandumisest. Ma oskan nüüd seda 
kaksühtsust varasemast veelgi vähem defineerida. Kuid 
selle asemele on tulnud vaimne äratundmine.

Nooruses oli teisiti. Tõeni jõudmine eeldas lukkude murd-
mist. Nüüd jätan lukud rahumeeli avamata, nad on ilusad 
iseeneses, neid on kena vaadata ka suletuna. Ka saladused 
on ilusad. Ma hellitan endas küsimusi, millele ma ei taha 
vastust. Just küsimine on erutav. Kui tõde soovib varjuda 
kardina taha, siis tuleb tema privaatsust respekteerida.

Jälle korjuvad silme ees voltidesse varjavad eesriided.

■

Televisioonis oli saade Pühtitsa kloostrist. Näidati ka kolme 
nunna, kellel ametiks ikoonide maalimine. Üks mustast 
rätikust piiratud kummargil nägu tundus ootamatult tutta-
vana. See oli vist minu kunagine üliõpilane Kunstiinstituu-
dist. Ta oli kummaline tüdruk. Kahtlemata oli ta ilus, kuid 
asus otsekui mingis teises aegruumis, kus mõisted „ilus“ ja 
„inetu“ ei käibinud. Tema töödes valitses hõrk nägemus-
likkus. Ma ei leidnud endas jõudu talle läheneda. Ma ei tea, 
kas ta on nüüd suutnud sõnastada saladuse, milles ta elas. 
Ta on vist tühjuse täitmisega hakkama saanud.

■

Ma olin kirja pannud juba suurema osa sellest raamatust, 
kui leidsin endas jõudu hakata meenutama seda, kuidas 
lahkusime Meeliga. Rääkimine endale sellest, mida oled 
püüdnud unustada, on ka vist tühjuse täitmine.

■

Suvi hakkas lõppema, kuid pärast veebruaris toimunud 
näitust „Vaalas“ polnud ma suurt midagi teinud. Ühel päe-
val avasin seni pakituna seisnud näitusetööd. Ma poleks 
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daam tuli näitusele mind intervjueerima, hakkasin jahuma 
harjumuspäraseks saanud ja varasemate tööde puhul ka 
kehtinud juttu sellest, et ega ma ette eriti ei mõtle ja et kõik 
tuleb maalimise käigus, nagu tuleb. Ma ei saanud astutud 
isegi kahte sammu, et võtta ja ulatada talle paberileht ees-
pooltoodud tekstiga. Ma nägin, kuidas ta irooniliselt mui-
gas ja lõpetas kiirustades jutu. Arvustuse kirjutas ta siiski 
mõõduka respektiga.

■

Taban avatud akendest hoovavamas kasvutiine mulla 
kevadhõngu (kust sai see lõhn vanalinna?). Sinna seguneb 
kohviaroom kõrvaltänava kohvikust. Ja kübeke bensiini-
vingu. Hetkeks tahan väita, et tänapäev mulle ei meeldi, 
et mul pole selles kohta. Kuid see on poos, see lõhnabukett 
meeldib mulle pööraselt. Ega kunagised hiilgavad ajastud 
mulle vast rohkem ei meeldiks, kui õnnestuks sinna kolida. 
Ehk meeldib vaid kujutlus nendest? Ma ei tea, kas ka tule-
vik meeldib. Kuid oma parki põgenedes on mulle loomu-
pärane pigem minevikku läbi näppude veeretada kui luua 
oleviku- või tulevikuutoopiaid. Ükskõik mida siis ka utoo-
piaks lugeda. Soov üle pea tänapäeva sukelduda või vas-
tupidi – soov ajast väljuda – on võrdselt utoopilised. Nii 
üks kui teine eesmärk libiseb käest nagu rannaliiv sõrmede 
vahelt. Meelisklemised millestki olematust, pintsel käes, on 
mulle nähtavasti päästerõngaks. Mulle, kes ma paratama-
tult istun reaalaja kullatud puuris. Või on puuriks hoopis 
need ulmelised minevikulagendikud? Mis on reaalsus, mil-
les elame? Sukeldudes kujutelmadesse me lihtsalt loome 
endale teise reaalsuse. Haardudes kramplikult hetkereaal-
susse on meie eemärgiks tihti vaid põgenemine meid sajan-
dite sügavusest jahtivate kimääride seltskonnast. 

■

Oli õhtu ja aknatagune muutumas läbipaistmatuks Väsi-
sin maalimast ja istusin arvuti taha kirjutama. Olin just 
mõned read sisse toksinud, kui aknale koputati. Tookord 
elasin vanalinnas kolmandal korrusel. Akna taga tühjuses 
oli vanamehenägu: „Ole hea mees ja tee all värav lukust 
lahti, me ei saa enam sisse.“ Olid töömehed, kes paigalda-
sid vihma veetorusid. Neil olid linnariided majja jäänud. 
Nägid minu aknas valgust ja sõitsid tõstukiga selle ette.

■

Täispöörded. Kui asetan kõrvuti oma eri aegadel tehtud töid, 
saan kirju rea. Olen alati imetlenud neid, kes läbi elu, rahu-
likult ja järjest süvenedes, on kõndinud valitud teed. Nende 
tööd on sarnased, muutudes heal juhul aja jooksul vaid süga-
vameteks ja ilmutuslikumateks. Nii näiteks maalis Monet. 
Selle ihalusega on minus alati kaasnenud sümmeetriline foo-
bia. Mind on hirmutanud nende eeskuju, kes kunagi nooru-
ses on teinud särava avastuse, siis aga läbi kogu elu samas 
vaimus töid vorpides langenud tuima seeriatoodangusse. 
Neid kahte võimalust eraldab õhkõrn piir. Alati, kui on paist-
nud, et mingi asi on liiga hästi käes, olen näinud probleemitu 
käsitöö tonti ja põrkunud tagasi. Ja võimalik, et loobunud 
hädavajalikust süvenemisest. Minu ihaluseks on olnud sise-
misest rahutusest kantud kunstnik, kes mängeldes haarab 
võimalusest, teeb sellest midagi säravat, loobub ja alustab 
tühjalt kohalt. Või õigustan sellega oma püsimatust?

■

„Registris“ olin ma kõik üksipulgi läbi mõelnud ja igale 
asjale tema nime andnud. Kui aga noor kunstiteaduse-
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Inimese elu on üks suur põgenemine – asjade eest, mille 
vastu ta on kaotanud huvi. Või mis on talle saanud liialt 
lähedaseks. 

■

See oli keskmiselt paks ja natuke kulunud vanemapoolne 
eesti mees, kes ühel päeval Vabaduse väljaku tunneli võt-
metöökoja uksel mind peatas. (see oli enne selle väljaku 
sambaajastut). Ta surus käe pihku rea mõõdukate pisikum-
marduste saatel: „Kas mäletate, me saime kokku 1988. aas-
tal, nädal pärast suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmist, 
te esinesite Põhja Kõrgepingevõrkude töötajatele. Mina 
korraldasin tookord selle kohtumise. Oli palav aeg. Meil oli 
seal tööl hulk vene erupolkovnikuid, nad ütlesid, et mis te 
jamate selle neetud eesti värgiga, nagunii kõrbeb see põhja. 
Üks nendest töötab meil praegugi, küsisin nüüd temalt, et 
noh, kas kõrbes?“ 

Meenus. Täis suitsetatud vineerpaneelidega tuba. Pinges 
näod. Venelased, nad olid enamuses, slaavipäraselt žesti-
kuleerimas. Mina rohelise linaga kaetud kontorilaua taga, 
laual vaas karikakardega. Inimesed istumas aknalaudadel 
ja tunglemas ustel. Küsimusi sadamas kiirtulena. Pinge 
tõusis, paistis, et siin võib veel peksa saada. Läks siiski 
õnneks. Selliseid püssirohuvinguseid kohtumisi oli noil 
aastail järjest, nad sulavad mälestuses kokku tohutuks 
hämaraks saaliks täis silmi. Ammu pole keegi neid aegu 
meenutanud. Ainult lillemüüjad eided Kunstihoone kõr-
val, kes laulvat revolutsiooni mäletavad, on paaril korral 
enda juurde hõiganud ning vanast mälestusest kimbukese 
kinkinud. Pärast 20. augustit peatati mind tänaval igal sam-
mul. Tänusõnad, käepigistused, elevus silmis.

Vandenõu sovjeti vastu. Mina ja Marju Lauristin. 1988. a.
Foto: Erich Norman. Filmiarhiiv. 
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samasugust tõrget tundnud ka kõikides teistes ajastutes 
elades. Aega seostatakse mingi kindla elustiiliga, kuid see 
on vale. Aeg on stiilitu, teda tuleb stiilidega täita. Paljud 
stiilid on mulle vastuvõtmatud või ebahuvitavad. Ilmselt 
ka kõikidel teistel ajastutel. Ma ei tea, kas ma püüangi leida 
oma stiili – või lasen stiilil leida ennast? Aja juures meeldib 
mulle see, et ta on antud küsimuses ükskõikne. Ta ei ole 
poolt ega vastu. Kui keegi tunneb vajadust kiita heaks või 
visata kivi, siis pole see aeg, vaid inimene, kelle stiil teda 
selleks kohustab. Ma siiski usun, et minu stiil või stiilitus 
mahub kehtivasse reaalaega päris hästi.

■

Olen pidevalt kõikunud kahe äärmuse vahel, tundes lõbu 
kord spontaansest värviplahvatusest, kord kaalutletud, 
hoolikalt töödeldud pinnamängust. Nagu naudiksin skiso-
freenset lõhestatust kaheks erinevaks inimeseks. Juba päris 
alguses hakkasin ühendama neid kahte vastandprintsiipi 
ühes teoses, rajades sellele oma kompositsioonide pinge. 
Imelik, ka elanud olen samamoodi.

■

2000. aastal alustasin maaliseeriat, mida nimetasin „Juma-
lannade lahkumiseks“. Kui „Registris“ domineeris must, 
siis mingil hetkel see askees mind enam ei rahuldanud. 
Ekskursioon monokroomsusesse oli vaid hetkeline truu-
dusetus, seiklus, mille hõrkus tulenes teadmisest, et see on 
ajutine. 

Olen uuesti leidnud endas võimaluse maalimiseks. Teen 
seda innukalt. Seisan lõuendi ees ja ajan uute ja unustatud 
võimaluste jälgi. Aiman, et olen tabanud midagi olulist 
ning tunnen unustatud elevust. Ebausklikult väldin selle 

■

Ma olin raudsete närvidega, kuid midagi minus on haka-
nud erodeeruma. Pikaaegne eraldumine ateljeesse on 
muutnud mind ülitundlikuks. Inimeste sekka minek võib 
mind pikaks ajaks endast välja viia. Või pole mul enam 
kohta selles maailmas? See ei häiriks mind eriti, sest mul on 
oma maailm, kuhu olen ise endale koha reserveerinud.

Aga ikkagi – mis asi on see „see maailm“ ja mis asi on 
„oma maailm“? Kuidas nad seostuvad? Kas „see maailm“ 
on statistiline keskmine kõikidest „oma maailmadest“? Siis 
kuulub ju igasugune „oma maailm“ „sellesse maailma“ ja 
on osa sellest. Sellega oleks siis asi korras! Pealegi – mil-
lise nõksuga seda keskmist tuvastada, kui paljude inimeste 
maailm on endassesulgunud ja väldib testimist? On siis 
„see maailm“ lihtsalt häälekamate maailm? Aga kas see 
mulle meeldiks?

Või on „see maailm“ midagi etteantut ja väljaspool meie 
tahet seisvat? Siis aga on ka iga „oma maailm“ selle piiri-
dest väljas ega oma seal kohta. Kuradile säärane maailm!

Polegi nii lihtne tuvastada, kus on millegi või kellegi 
koht,.

Tegelikult vajaks täpsustamist väide, et mul pole kaasajas 
kohta. On terve hulk võimalusi, mille vastu olen tõepoo-
lest kaotanud huvi. Olen kaotanud huvi olla edukas, nagu 
seda tänapäevase kohaomamise eeltingimusena nähakse. 
Õigemini – minu jaoks tähendab edukus iseenda mõtetega 
toimetulekut. Ma tunnen vastumeelsust paljude kaasaja 
inimeste vastu. Nüüd ei pea ma neid enam oma ametikabi-
netti laskma ja viisakalt ära kuulama. Kuid ilmselt oleksin 
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5. Jumalanna võib olla vaid lahkunud jumalanna. Tema
kohalolek algab tema lahkumisest. Jumalanna lahku-
mine eelneb tema ilmumisele.

6. Jumalannad lahkuvad, et jääda. Teist teed neil jäämi-
seks ei ole. Nende lahkumine on käe ulatamine neile,
kes jäävad.

7. Lahkumise kaudu sulgevad jumalannad meid oma
valdusse. Nad puudutavad meid käe, pilgu või vaiki-
misega. Me täidame nende ees kohustust, mis võis
alata aastatuhandeid tagasi.

8. Lahkudes kinnitavad jumalannad juustesse diadeemi
ning nende roosadesse käsivartesse valgub värvitu
veri. Nad astuvad välja läbipaistvatest voltidest ja hää-
buvad tühjusse. Nad võivad kasutada ka teatraalseid
nippe ja tulevärki.

9. Jumalannadevabu aegu ei ole.
10. Jumalannade arvu kohta on erinevaid arvamusi.

Ma mõtisklen kõigest sellest, mis on minu juurest lahku-
nud – ja tänu lahkumisele saanud tõelisuseks.

■

Kirjutamisest on siiski kasu olnud. Arvuti taga istudes 
elan oma elu uuesti. Ma kohtun naistega, kellega olen 
kohtunud või jäänud kohtumata, ja tihti on need meenu-
tushetked värvikamad toonastest algsündmustest. Ma 
tutvun uuesti minunimeliste isikutega, kes erinevatel aja-
hetkedel on teinud erinevaid asju. Ma sõlmin nendega 
vaherahu.

On taastunud sisemine tasakaal. Ma võin nüüd rahulikult 
mõelda ka kõigele sellele oma elus, mida seni unustada 
püüdsin. Olen midagi eluteel kaotanud. Minu silmade ees 

sõnastamist. Kui palju kordi olen tormanud rajale, pintslid 
käes ja lippe lehvitades. Rajale, mis on lõppenud müüriga.

Minu pildid kannavad selle pitserit, et ma kasvasin teatris. 
Näitleja võib mängida erinevaid rolle, täna Mogri Märti, 
homme midagi Beckettist. Ta kehastub etteantud mõttemaa-
ilma, õigemini – sulgeb selle maailma endasse. Ka minu jaoks 
on iga pilt roll, mis käivitub eesriide kerkides – äraseletatult 
siis, kui jään harkisjalu seisma puhta, veel veatu lõuendi ees. 
Ma ei võta tõsiselt sõnu inspiratsiooni puudumisest, mis 
mingil hetkel halvab töötegemise – näitleja ei saa valida aega 
etteasteks. Aeg on tulnud, eesriie tõuseb ning pole valikut, 
tuleb astuda publiku ette. Selleks on mingi tehnika, mille 
valdamist ma kadestan. Minagi üritan kehastuda mingisse 
seisundisse, kasutades selleks võib-olla samu nippe, mida 
teatriinimene lavale astudes. Ma ei maali ennast, vaid rolli, 
mille olen selleks hetkeks valinud. Ma ei viitsi mängida ühte 
rolli igal õhtul, tihti on mul neid mängida üheaegselt mitu. 
Mulle meeldib edvistada mitme näoga.

Kui suurejooneliselt osatakse lahkuda ooperites!

Kui näitus jumalannade lahkumisest sai teoks, lisasin sel-
lelegi kaaskirja:

1. Kõikidest asjadest, mida jumalannad oskavad, õnnes-
tub neil kõige suurejoonelisemalt lahkumine. Nende
ilmumine on vaid tagurpidi lahkumine.

2. Lahkudes jumalannad loovad oma mineviku ja oma
näo. Peale lahkumist laieneb nende olemasolu varase-
matele aegadele.

3. Jumalannad sünnivad lahkudes.
4. Jumalannad tavatsevad lahkuda aegadel, mida nad

armastavad.
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armastavad.
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põhjust. Neid tuleb hoida endas, milleski on nad elu täht-
sündmused. Me peaksime oma CV-d just nendele rajama.

Olin neil päevil pannud punkti mitmele tööle. Ma sain val-
mis uue pildi, mille nimeks oli „Jumalannade lahkumine“. 
Me remontisime Ritaga uut kodu. Midagi oli taas nihku-
nud õigesse kohta. Ma olen elus endale välja ehitanud mitut 
kodu – ja siis neist loobunud. Ikka ehitamine ja lahkumine. 
Uskusin, et ei enam. Kuid siiski alustasin taas. Mulle meel-
dib ehitada, silitada käes tööriistu, teada salakunste, kuidas 
puitu ja klaasi, värvi ja kive oma tahtele alluma panna. Meel-
divad oskuslikult sooritatud toimingud. Kusagil sügavuses 
urgitseb kahtlus – nagu vist kõigil inimestel –, et ega see 
kunstitegemine õige mehetöö pole. Teha midagi käegakat-
sutavat, ühendada veetorusid, parandada ukselukku – see 
on sundus, mille abil tõestan endale, et minust on siiski asja. 
Et mul on täielik õigus tegelda ka oma värvituubidega. Maa-
limist ja riiulitegemist ühendab saladuslik seos, joobumine 
ühest viib iharalt teise juurde. 

Kui jõudsin Linnaraamatukogu ette, peatas mind üks vana-
härra nende alaliste peatajate reast, kes küsivad miks ma 
lahkusin poliitikast. Neid astub ikka veel minu teele. Selle 
päeva edasist kulgu ma ei mäleta. 

Minu elus oli toimunud järjekordne pööre. Olime ostnud 
Ritaga korteri vanasse, stiilsesse, kuid räämas puitmajja 
päris Tallinna kesklinnas. Selliseid paiku ei osatud tookord 
veel laiemas ringis hinnata. Esmakordselt kolisime Ritaga 
kokku. Me püüdsime äratada uueks eluks oma elupaiga 
sajanditagust väärikust. Ka teised elanikud vahetusid uute 
ja hakkajate vastu, koos sai tõsisemalt ette võetud hoone 
renoveerimine. Elu muutus korrastatuks – maalimine, 
õdusad õhtud veiniklaasi taga koos Ritaga, reisid vanasse 

hakkab udus piirjooni võtma see, mis oleks pidanud säi-
lima ja edasi arenema. Ma tean nüüd, miks see juhtus.

Pidevalt muutuvas eksistentsis loome oma mineviku igal 
hetkel uuesti, meil on niipalju minevikke kui on hetki elus. 
On tunde ja päevi, mil minu eilne on heroiline, siis kahtle-
valt kokkupuutepunkte otsiv, teinekord aga asustab seda 
mölaklik ja saamatu vinnisnägu. Kuid samamoodi võiksime 
väita: igale fikseeritud minevikupildile vastab vaid üks 
omakujuline tänane. See aga muudab minu praeguse ette-
võtmise üksjagu hirmuäratavaks: kirjasõnasse prepareeri-
tuna minevik jäigastub ja halvab paratamatult ka oleviku 
liikumisvõime. Kirjapandu tungiks sundusena tänasesse 
ning see, mille siht on pidevalt uuesti tekkida, muutub reg-
lementeerituks. Hetk, milles elame, tahab olla sõltumatu, 
ta tõstab mässu ettemääratuse vastu. Usun üha kindlamalt, 
et just määramatus on püsivaim väärtuste hoidja.

Minevikku suubumine on mäng tulega, meeldiv ja valus 
korraga.

■

See päev oli väljaspool aega, mingis teises märksüstee-
mis. Uus aastatuhat oli tiksunud viiendat kuud, kuid see 
ei lugenud. Kõik asjad olid äkki tavamõõdust suuremad 
ja valgus ei liikunud. Maa oli soe ja taevas sai sellest soo-
jusest oma osa. Aeglaste sammudega teekond Vabaduse 
väljakult Allika tänavale küllastus kastanilatvadest ja möö-
dujate kingadest. Ma ei tea, millest kõigest. Ei juhtunud 
midagi. Ometi põlistus iga vastutulija kuuereväär tähen-
dust kandva märgina, ma mäletan praegugi inimesi seis-
mas rohelise, kummalise sõnumiga fooritule ees. Vahel 
tuleb selliseid päevi ette – kuigi harva ja me ei tea nende 
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Euroopasse. Lapsed hakkasid sagedamini külas käima. Nii 
Juhan kui Riina olid loonud oma perekonna. Nad olid tub-
lid, olid leidnud oma koha elus. Ka nende peredesse ilmu-
sid lapsed. Ma pole neist siinkohal kirjutanud. See on võlg, 
mis alles ootab lunastamist. Ehk jätkub mul ka selleks veel 
päevi.

■

Rita on üks ilusamaid naisi, keda kunagi olen näinud. Ta oli 
täiuslik modell. Kuid ta on lubanud mul ennast vaid mõnel 
korral maalida. Ju ta kartis, et niiviisi sündinud pildid olek-
sid võinud astuda tema asemele. Ma pean temast pikemalt 
rääkima, sest see lähedalolek on aidanud mul mõista iseen-
nast, saada selgust paljuski, millest siin juttu.

Rita on reegliteväline inimene. Aeg – ja koos ajaga see klee-
puv tuimus ja taak, mis värvib ühetooniliseks kõik meie 
päevad ja mida millegipärast nimetatakse kaineks ja koge-
nud eluhoiakuks – ei hakka talle külge. Silmarõõm loodu-
sest, kunstist, hetketuju on talle tähtsamad materiaalsetest 
väärtustest. Totaalne väikluse puudumine. Lapsemeelsus? 
See võib täiskasvanud inimese puhul olla suurim kiitus või 
suurim laitus. Rita puhul on see tarkus. 

Ma pole ikka veel suutnud teda lõpuni mõista. Ikka on jää-
nud midagi saladuseks ja varjatuks, midagi sellist, mis aimub 
kõige tähtsama ja erutavamana. Nagu seda võib kohata 
kunstiteostes. Kunagi ütlesin talle: „Sa oled tulnukas, sa pole 
pärit siit maailmast.“ Siis ütlesin, et ta on kass, kes kõnnib 
omapäi, või metskits, kes kuulatab erutatult selle maailma 
hääli ning on valmis kohe põgenema, kui mõni neist osutub 
valeks. Uje metskits, kes võib aga käiku lasta ka kassiküü-
ned. Rita kummalisim saladus on selles, et ta suudab muuta 

Välknõupidamine Vaino Väljasega. 1989. a.
Filmiarhiiv. 



209

Euroopasse. Lapsed hakkasid sagedamini külas käima. Nii 
Juhan kui Riina olid loonud oma perekonna. Nad olid tub-
lid, olid leidnud oma koha elus. Ka nende peredesse ilmu-
sid lapsed. Ma pole neist siinkohal kirjutanud. See on võlg, 
mis alles ootab lunastamist. Ehk jätkub mul ka selleks veel 
päevi.

■

Rita on üks ilusamaid naisi, keda kunagi olen näinud. Ta oli 
täiuslik modell. Kuid ta on lubanud mul ennast vaid mõnel 
korral maalida. Ju ta kartis, et niiviisi sündinud pildid olek-
sid võinud astuda tema asemele. Ma pean temast pikemalt 
rääkima, sest see lähedalolek on aidanud mul mõista iseen-
nast, saada selgust paljuski, millest siin juttu.

Rita on reegliteväline inimene. Aeg – ja koos ajaga see klee-
puv tuimus ja taak, mis värvib ühetooniliseks kõik meie 
päevad ja mida millegipärast nimetatakse kaineks ja koge-
nud eluhoiakuks – ei hakka talle külge. Silmarõõm loodu-
sest, kunstist, hetketuju on talle tähtsamad materiaalsetest 
väärtustest. Totaalne väikluse puudumine. Lapsemeelsus? 
See võib täiskasvanud inimese puhul olla suurim kiitus või 
suurim laitus. Rita puhul on see tarkus. 

Ma pole ikka veel suutnud teda lõpuni mõista. Ikka on jää-
nud midagi saladuseks ja varjatuks, midagi sellist, mis aimub 
kõige tähtsama ja erutavamana. Nagu seda võib kohata 
kunstiteostes. Kunagi ütlesin talle: „Sa oled tulnukas, sa pole 
pärit siit maailmast.“ Siis ütlesin, et ta on kass, kes kõnnib 
omapäi, või metskits, kes kuulatab erutatult selle maailma 
hääli ning on valmis kohe põgenema, kui mõni neist osutub 
valeks. Uje metskits, kes võib aga käiku lasta ka kassiküü-
ned. Rita kummalisim saladus on selles, et ta suudab muuta 

Välknõupidamine Vaino Väljasega. 1989. a.
Filmiarhiiv. 



210 211

ilmast, kus toimub pidev kudede siirdamine. Kui kohtu-
vad kultuur ja kultuuritus, siis pole kombeks rääkida bio-
loogilisest sobimatusest. Surm omaksvõtmatuse tagajärjel 
on piinlik vahejuhtum. Kõik muutus ebareaalseks ja ma 
tahtsin lahkuda. Pealegi polnud ma õigesti mõistnud kutse 
tonaalsust ja olin saabunud lipsustatud ja viigitatud saat-
konnasündmusele kortsus puhkuseveetjana. Siis tõugati 
lahti seni publikule suletud suured kahe poolega klaasuk-
sed, mis olid olnud esinejatele fooniks. Koos tuulepuhan-
gust rebitud puulehtedega astus majadevahelisest hoovist 
sisse kiilaspäine tuulepluusis vanamees. Ta hiilis hämmel-
dunult naeratades ümber klaveri ja istus vabale toolile. 
Vaheajal pugis ta tikuvõileibu. Natukese aja pärast teatati, 
et Lepo Sumera on surnud. Kõik tõusid püsti. 

■

Aastatuhande vahetuse paiku oli mul ateljee Hobusepea 
tänavas. Seal ma ka elasin Kui saabus õhtu, kustusid selle 
maja akendes tuled – peale minu akende Jäin üksi suurde, 
tontlikkusse hoonesse – kui just Rita mul külas polnud. 
Otse vastas üle kitsa tänava olid Vene saatkonna aknad. 
Need olid pidevalt kaetud paksude kardinatega. Ainult 
aeg-ajalt ilmus voltide vahelt kahvatu käsi, et avada või 
sulgeda õhuakent. Selle ateljee üheks suuremaks vooru-
seks olid tulekud-minekud läbi vanalinna. Saiakangis lõi-
kus minu tee tihti ühe prükkaritepaari käikudega. Vana 
naine ja väike habemega mehenäss. Pidasin neid emaks ja 
pojaks, nad olid rahulikud, malbed, teineteisesse kinnistu-
nud inimesed. Ei näinud ma neid kunagi purjus ega kaas-
inimestega kraaplemas. Vaikselt kõndisid nad oma teed, 
külg külje kõrval koormatuna pampudest. Või istusid, selg 
vastu Raeapteegi seina, võttes kottidest kehakinnitust. Nad 
kulgesid oma suletud rada, millel polnud pistmist ümbrit-

määramatuse oma suurimaks võluks. Tavaliselt võib sedagi 
näha vaid väga heades kunstiteostes.

Ometi tunnen ma Ritast kirjutades mingit keeldu. Kirja-
panemine tähendab joone allatõmbamist, fikseeritu on loo-
mult lõplik ning arhiivi kuuluv. Kaustadesse kinnitatud 
tekstist võib saada vereringet läbi lõikav joon olnu ja tuleva 
vahel. Ma kõhklen lõikamaks kaheks seda, mille tähiseks 
on jätkukestvus.

Tegelikult olen kirjutanud Ritast pidevalt, kuid nime 
nimetamata, nagu vanasti räägiti jõududest, mis on meist 
tugevamad. Ei tohtinud nimepidi hüüda ei Jumalat ega 
metsahunti. Väljaöeldud nimi või sõna võib saada kristalli-
satsioonipunktiks, mille ümber kujunduvad mustrid ei allu 
enam meie tahtele. Ma olen võitnud rahu ja selguse ning 
tahan seda kaitsta. Ma pean nüüd õppima kirjutama nii, 
et see poleks saatusele kohustuslik. Üle kolmekümne aasta 
oleme olnud teineteise elus ja me pole kaotanud alguspäe-
vade värskust. Selles on midagi, millest tuleb rääkida ette-
vaatlikult.

■

Meid Ritaga kutsuti Vanalinna Muusikamajja ühe tuntud 
soome helilooja kontserdile. Suursaadiku terekäsi, veini-
klaasid ja hillitsetud vestlus enne algust. Õhtukleidis laul-
jad vaheldumas klaveri juures. Läbi kulunud aknaraa-
mide imbus täies agressiivsuses sisse ülevõimendatud ja 
odekolonnilõhnaline vene süldimuusika. Kiledahäälsed 
vene harrastuslauljad teisel pool tänavat andsid oma osa 
vanalinnapäevade rahvarõõmu, sekkudes soomlase deli-
kaatsesse helipõimesse otsekui karm saatus. See painajalik 
polüfoonia muutus äkki võrdpildiks kokkumiksitud maa-
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Kas võin nüüd kindlama sisetundega teha oma tööd? Vae-
valt. Kuid natuke siiski. Tunnen, nagu oleksin illegaalsest 
põrandaalusest taas tänavamelusse astunud. Võiksin mui-
dugi kuulutada, et mis see mulle luges. Kuid luges ikka 
kah! Ärkas edev tahtmine ennast uuesti tõestada. Midagi 
oli muutunud nii maailmas kui ka minus.

Ettevaatust! Dinosaurused tulevad! 

■

2010. aastal olin valmis saanud uue näitusekomplektiga. 
Selle nimeks sai „Mina ja Freddy“

Ma tundsin Freddyt ammu, ta elab minus eneses. Ma 
polnudki eriti üllatunud, avastades, et ta elab enamikus 
meist.

Hallidest aegadest on inimkonna taganttorkijaks olnud 
valu. Tsivilisatsiooni arenedes kokkupuutevõimalus füü-
silise valuga vähenes ning et mitte kaotada motivatsiooni, 
lõi inimene kõrgelennulise vaimsete kannatuste kultuuri. 
Maailmavalu, süümepiin, armuvalu. Noore Wertheri kan-
natused. Kogu klassikaline kirjandus on seotud veendu-
musega, et inimese suurus korreleerub võimega üleval 
moel kannatada. 

Tunnistagem – kõik see ei paku enam pinget, kes viitsiks 
ennast torkida.

Kui nüüd võtta eelduseks, et Guantanamo valuspetsia-
listide kätte tavainimene naljalt ei satu, et tänaval peksa 
saab vahest vaid paar korda elus, et valuhaigused ja tõe-
liselt rängad mured ründavad põhiliselt „neid teisi“, kelle 

seva meluga. Ma olin selle paariga harjunud ja kui mõni-
kord neid ei kohanud, tundsin millestki puudust. Ühel 
päeval võtsin fotoaparaadi ja märkamatult, hõlma alt, tegin 
neist rea võtteid. Need said aluseks maalile, mille nimetasin 
„Kenad inimesed“. Ja seda nad ka olid. Millegagi tõid nad 
stabiilsust kaosesse. Keset anonüümset turistidevoogu olid 
nad ainsad, kes orgaaniliselt kuulusid selle paiga juurde. 
Mulle meenusid ammused õitsevad kummelid minu lapse-
põlveaegse vähekäidava Pika tänava sõidutee munakivide 
vahel. Nüüd oli kaks nndest taimedest kaltsud selga tõm-
manud ja pääsenud ringi jalutama.

Fotokaamera on minu töökaaslane olnud varemgi. 1976. 
aastal, kui hüperrealism oli kõva sõna, tegin huvi pärast 
mõned selles vaimus tööd. Millenniumi paiku kõndisin 
aga fotokaga pidevalt mööda linna, otsides inimesi, kes 
mulle mingil põhjusel huvi pakkusid. Ühel päeval paelus 
tähelepanu väike tüdruk, kes Raekoja platsil tühjeneval 
estraadiplatvormil ringi hüples ja tantsis. Teine kord jäin 
aga vaatlema midagi hoopis liikumatut – pingil tukkuvat 
karkudega kerjusvanameest. Maalisin nad ühele pildile – 
pikk pink, mille ühes otsas kaltsupundar, teises aga tant-
sisklev laps. See pink seostus minu kujutluses paljuga –  
alates pikast poomist, millel harjutavad raskes varustu-
ses rünnakrühmlased, kuni sõnakõlksuni „pikast pingist“ 
poliitikute kõnepruugis.

■

Huvitav, saatus pole üksnes inimestel, see on ka suurtel 
ideoloogiatel ja väikestel eelarvamustel. Visalt levitatud 
arvamus, et maalikunst on midagi mõttetut ja eilsesse kuu-
luvat, hakkas väsima. Tasapisi on hakatud maalimist taas 
koteerima kui täiesti legaalset kunstitegemise võimalust. 
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jõudnud koju. See oli sama tunne, mis haaras mind kunagi 
nooruses Firenzes. 

Eestis on maalilisemaidki kohti, kuid mind valdas mingi eri-
line tõe ja kaalukuse tunne. Selles voogavas looduses on eesti 
inimesed aastatuhandeid teinud ränka tööd, pannud aluse 
tugevale, läbi aegade püsivale eluvaimule. Tundsin seda 
jõudu ja juurdumist iidse rehielamu seinapalkides, suures 
õunaaias ja hiidkaskedes. Siin polnud midagi ajutist.

Hind oli soodne ja me kolisime kiirustades sisse. Alul mõt-
lesime, et vaid suveks. Kuid suvest sai sügis ja sellest oma-
korda talv – ja ikka ei mallanud me Tallinnasse tagasi pöör-
duda. See oli võimsate tuiskude aasta. Kohevat valget lund 
oli vööni. Ligipääsuteed mattusid lumme, ei pääsenud läbi 
ei autoga, ei jalgsi. Elekter katkes, veepump ei andnud 
enam vett. Küünlavalgel sulatasime pliidil poti sees lund, 
et kohvi keeta. Tore oli paar päeva nõnda elada. Rohke-
mat poleks ehk tahtnud, kuid siis jõudsid lumesahad meie 
väravani. Nii me tallu jäimegi. Aastateks, senini. .

Pagulus metsade rüpes on mulle läbi elu andnud ainet 
mõttemängudeks. Olen kujutlenud ennast mediteerima 
üksindusse kesk linnulaulu. Olen seda ihalenud, olen aelle 
ees hirmu tundnud. Kuid see on olnud vaid kena ja värs-
kendav kujutlusmäng mitmete teiste sama toredate mõtte-
piltide reas. 

Kummaline – nüüd, kus ma olen koos Ritaga taandunud 
vabatahtlikku pagulaspõlve, eraldunud kõigest, on kaasaja 
vastasseisud, inimeksistentsi igikestva valu tänased ver-
sioonid mulle teravalt lähedaseks saanud. Ja küllap mitte 
ainult valu – vast ka jõud ja lootus.

olemasolu Freddy püüab unustada, siis näemegi, et täna-
päeva keskmiselt eduka inimesena elab Freddy kroonilises 
valudefitsiidis. Maavärisemised toimuvad vaid televiisoris 
ning ka meie omad kriisid räsivad pigem naabrimeest.

Siiski elab kusagil Freddy ajusopis teadmine ajaloo kuna-
gistest suurtest ja ülevatest kannatajatest, kes murtud hinge 
või kontide abil saavutasid surematuse. Teeks nagu natuke 
kadedaks. Et olla ka ise sama mõõtu tegija, kaldub ta müto-
logiseerima oma igapäevaelu pisikomistusi – või neid välja 
mõtlema. Tõelist valu tal pole, on mõnus asenduskipitus, 
mida on tore sügada –nagu paranevat vistrikku seljal. Suur 
asi juba seegi, kui lõbupartner meie lõua lõhki kriibib. 

Olen uurinud minikipitusi, mis tihtipeale annavad inimese 
elule mõõtme.

Möödus paar aastat ja Freddyle lisandus minu kujutluses 
vanust ja kaalu. Ta on ühte-teist kogenud ja küllap õppi-
nud mõistma ka valu. Me ei tea, kas see on teda rikasta-
nud või nüristanud. Küllap mõlemat. Temast on saanud 
Frederic. Ja ta tahab välja – kõigest sellest, millesse ta on 
takerdunud.

Järgmise näituse nimeks saigi „Tahan välja!“

■

Unisoonis nende loomingut pööravate mõttekäikudega sai 
teoks ka järjekordne järsk kannapööre minu elulaadis.

Sõitsime Ritaga 2008. aastal ringi mööda Eestimaad, et 
leida paika suvekoduks. Kõik pakutav oli kas liiga kallis 
või siis ei meeldinud. Siis keerasime ühe müügis oleva 
Mulgimaa talu õue. Väljusin autost ja tundsin äkki, et olen 
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SOMNAMBUULNE TEEKOND

Rita! Ma olen vilets unede vaataja. Minu unenägudes ei 
toimu midagi ja nad ununevad kiiresti. Vaid vahel harva 
salvestub midagi. Tavaliselt käin ma siis ringi mingites 
kohtades. On kohti, kuhu ma aastakümnete jooksul pide-
valt, ikka ja jälle öösiti sisenen. Ma käin Gonsiori tänaval, 
majas number 34 – kunagi ma elasin seal. Ma lähen pöönin-
gule ja toimetan seal mingeid toimetusi, käin katusel, tulen 
teise trepikoja kaudu alla, teen ringi keldrites. Kuid pea-
mine – ma käin mööda treppe. Osa astmeid on murdunud 
või ära kukkunud. Ma tunnen hirmu, kuid suudan siiski 
ronida üle mustavate tühemike.

Neid lagunenud treppe on öösiti mujalgi. Kord viibisin tohu-
tus tünnikujulises ruumis, mille siseseina pidi kulges tühjust 
ümbritseva spiraalina üles ebaproportsionaalselt kitsuke 
trepp, astmetest pooled jällegi puudu. Roomates püüdsin 
ületada tühemikke, et jõuda sihini – päris lae all oleva valge 
tahveldatud ukseni. See oli ehmatav, kui mõne aja pärast 
sattusin ärkvel olles samasse ruumi – kitsuke, sedapuhku 
küll kahjustusteta spiraaltrepp kerimas ümber tünja paina-
jaliku keisririigiaegse tühjuse, millel oli klaaslagi. Neljanda 
või viienda spiraalikeeru lõpus oli eesmärk – valge tahvel-
datud uks, mille taga Leningradi Kunstnike Liidu külaliste-
toad. Nädalapäevad ronisin seda unenäotreppi pidi üles-
alla. Sammud treppidel kaiguvad pidevalt minu teadvuse 
tagamail. Märkan praegu, et selleski kirjatöös tuleb kordu-
valt ette tõusmist või laskumist mööda treppe.

Ma meenutan nüüd vaid harva kuldsete sajandite loitse. Ma 
ei vaja neid. Maalides kerkib üha selgemini minu meelde 
kunagi Saint Germain-des-Prés’ võlvide all kogetu.

Talvest sai kevad. Sellel mailõpu hommikul ärkasin vara. 
Päike oli juba mõni tund tagasi tõusnud. Kohvitass käes, 
kõndisin üle kastese õuemuru kemmergusse. Istusin, rüü-
pasin kohvi ja vaatasin avatud uksest hommikupäikeses 
õitsevaid õunapuid. Kõrval kase otsas laulis ööbik.

Hiljem ütlesin Ritale: „Me oleme vist surnud. Me oleme ju 
paradiisis.“
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Unes tavatsen käia mujalgi. Aastate eest käisin pidevalt 
Pariisis (väljaspool uneilma polnud ma seal veel käinud). 
Ma olin unenägudes loonud selle linna, ma oleksin võinud 
joonistada selle plaani. Unenäost unenäkku, vahest mitme 
kuu takka ja aastate järel olid ikka ja jälle samadel kohtadel 
tuttavad väljakud, tänavad ja majad. Ja alati oli õhtu. Ma 
lihtsalt kõndisin paigast paika. Mitte midagi seal ei juhtu-
nud. Ma teadsin, et see on Pariis. Need unenäod katkesid 
pärast reaalset Pariisis käimist.

Minu unenägudeks on paigad, kus ma käin, kuid kus ei juhtu 
kunagi midagi. Vahel harva seisavad seal inimesed, kes ei ütle 
midagi tähtsat. Nad lihtsalt kuuluvad nende paikade juurde.

Muud ma ei mäleta. 1998. aasta suvel olin haiglas. Ja siis 
ma nägin.

Me sõitsime bussiga See oli rahvast täis vana LAZ-tüüpi buss, 
millised Vene ajal sõitsid linnaliinidel. Me jõudsime linnast 
välja ja buss peatus. Oli sombune ja tee ääres oli lepavõserik. 
Koos meiega väljus palju rahvast. Sa jõudsid ukseni, kuid vii-
saka inimesena lasin enda ette lapsvankriga vanamammi. Ta 
kohmerdas pikalt bussitrepil, enne kui ma porisele teepervele 
sain. Sina olid selleks ajaks juba kadunud. Me pidime minema 
mingisse suvilasse. Ma ei teadnud täpselt, kus see asub, kuid 
ei kahelnud hetkegi, et leian selle üles. Läksin mööda võsa-
ääri ja külavahetee kuivanud rööpaid. Kui pärale jõudsin, oli 
juba pimenemas. Üle heki nägin suvila esikülge katva akna 
tagant leeke. Korraks tekkis mõte tulekahjust, kuid ma tead-
sin, et seda ei saa olla, sest midagi tähtsamat on toimumas. 
Sisenesin ja nägingi, et akna vastasseinas lõõmab kamin. 
Kamina ette, seljatoega kamina poole, oli asetatud tool. Selja-
toe must raamistus oli kamina kuumusest süttinud ja põles 
vaikse praginaga. Teisel pool tuba, akna kõrval nurgas, kõr-

Oli see ilmsi või unes, et mängisime koos Ritaga Samuel Becketti 
absurdinäidendit „Õnnelikud päevad“? Kõik need korduvad 
proovid, kõik need esinemised?
Autori fotokogu. 



219

Unes tavatsen käia mujalgi. Aastate eest käisin pidevalt 
Pariisis (väljaspool uneilma polnud ma seal veel käinud). 
Ma olin unenägudes loonud selle linna, ma oleksin võinud 
joonistada selle plaani. Unenäost unenäkku, vahest mitme 
kuu takka ja aastate järel olid ikka ja jälle samadel kohtadel 
tuttavad väljakud, tänavad ja majad. Ja alati oli õhtu. Ma 
lihtsalt kõndisin paigast paika. Mitte midagi seal ei juhtu-
nud. Ma teadsin, et see on Pariis. Need unenäod katkesid 
pärast reaalset Pariisis käimist.

Minu unenägudeks on paigad, kus ma käin, kuid kus ei juhtu 
kunagi midagi. Vahel harva seisavad seal inimesed, kes ei ütle 
midagi tähtsat. Nad lihtsalt kuuluvad nende paikade juurde.

Muud ma ei mäleta. 1998. aasta suvel olin haiglas. Ja siis 
ma nägin.

Me sõitsime bussiga See oli rahvast täis vana LAZ-tüüpi buss, 
millised Vene ajal sõitsid linnaliinidel. Me jõudsime linnast 
välja ja buss peatus. Oli sombune ja tee ääres oli lepavõserik. 
Koos meiega väljus palju rahvast. Sa jõudsid ukseni, kuid vii-
saka inimesena lasin enda ette lapsvankriga vanamammi. Ta 
kohmerdas pikalt bussitrepil, enne kui ma porisele teepervele 
sain. Sina olid selleks ajaks juba kadunud. Me pidime minema 
mingisse suvilasse. Ma ei teadnud täpselt, kus see asub, kuid 
ei kahelnud hetkegi, et leian selle üles. Läksin mööda võsa-
ääri ja külavahetee kuivanud rööpaid. Kui pärale jõudsin, oli 
juba pimenemas. Üle heki nägin suvila esikülge katva akna 
tagant leeke. Korraks tekkis mõte tulekahjust, kuid ma tead-
sin, et seda ei saa olla, sest midagi tähtsamat on toimumas. 
Sisenesin ja nägingi, et akna vastasseinas lõõmab kamin. 
Kamina ette, seljatoega kamina poole, oli asetatud tool. Selja-
toe must raamistus oli kamina kuumusest süttinud ja põles 
vaikse praginaga. Teisel pool tuba, akna kõrval nurgas, kõr-

Oli see ilmsi või unes, et mängisime koos Ritaga Samuel Becketti 
absurdinäidendit „Õnnelikud päevad“? Kõik need korduvad 
proovid, kõik need esinemised?
Autori fotokogu. 



220 221

HEROILINE TEEKOND

1980ndate keskel saabus kummaline aeg, kus keegi enam 
midagi ei kartnud. Bussipeatustes laskusid täiesti võõrad 
inimesed pikkadesse vestlustesse Vene võimu tobedus-
test. 

Revolutsioonid algavad ütlemisvajadusest, sündmused 
tulevad alles hiljem. Bussipeatuste jutud hüppasid tribüü-
nidele ja ajalehekülgedele. Kirjanike Liidu ja Kunstnike 
Liidu kongressidel öeldi kaugele kumisevaid asju. Täna-
seks on avalik sõna devalveerunud, toonastele tõenäljastele 
oli kõval häälel väljaöeldu eksistentsiaaalseks ilmutuseks. 
Ega öeldudki midagi sellist, mida enamik meist poleks ise 
teadnud. Inimesi vapustas sõna võimalikkus. Sõnad vallu-
tasid koha, mis oli seisnud tühjana. Kõik need ütlemised 
kasvasid omavahelisest salaasjast inimesi ümbritsevaks 
keskkonnaks, milles liiguti ja toimetati. Äkki olid sõnad 
nagu majad ja pargipuud, mis tänavakülgedena raamisid 
meie teekonda. Sõnad näisid muutvat koguni loodussea-
dusi. Revolutsioonidega kaasneb eriline geofüüsiline sei-
sund. Gravitatsioonijõud on leebem ja õhurõhk vereringet 
paitav. 

Sõna apoteoosiks sai loomeliitude ühispleenum. 1988.
aasta esimese aprilli hommikul sammusime tõsiste nägu-
dega Toompea nõlvast üles. Asi oli naljast kaugel. Keegi 
ei märganud, et sel päeval ei võetud vastu otsuseid, mis 
oleksid kedagi kohustanud, kuid üle kogu Eesti purunesid 
tulemüürid, mis lahutasid mõtteid ja sõnu, sõnu ja tegusid. 

gel istmel, seljas beež kleit, istusid Sina, vaadates ainiti tooli ja 
kaminat. Minu esimeseks impulsiks oli tool kustutada. Kuid 
ma taipasin, et sellel põlemisel on Sinu jaoks mingi eriline 
tähendus ja ma kõhklesin seda puutumast. Küsisin vaid: 
miks sa mind ei oodanud? Sellel pole enam mingit tähtsust. 
Nüüd on toimumas muud asjad! – vastasid Sina, ikka pärani 
silmi leeke vaadates. Siis pilt kustus.

Järgmisel ööl nägin uue unenäo.

Me olime kaljukoopas ja oli öö ja pime. Me olime sinna pei-
tunud, sest väljas märatsesid kurjad jõud. Me olime nurka 
pugenud ja hirmunud. Äkki nägime läbi koopa sissepääsu, et 
kaugel mäetippude kohal lööb pimeduses midagi helendama. 
Need olid valgetes lehvivates rüüdes inglid, kes, mõõgad 
käes, võitlesid kurjusega. See kestis vaid mõne sekundi, kuid 
meis ärkas lootus. Siis kattis koopa suu tohutu must nahkhii-
rega sarnanev olend. Ta tungis sisse. Jõudsin veel Sulle hüüda: 
naerame tema üle, see on ainus, mis suudab teda hävitada! 
Sa ei uskunud mind, kuid siiski hakkasime koos täie häälega 
naerma. Ta langes meie peale ja siis kõlas võimas plahvatus. 
Ma ärkasin. Nii ma ei saanudki teada, kas ta plahvatas meie 
naerust või hoopis selleks, et meid hävitada. 

Hulk nädalaid ja kuid, nüüd juba aastaid on möödunud, kuid 
ikka ja jälle mõtlen ma nendele unenägudele. Nad seostuvad 
äraspidiselt, kuid samas tähendussõnana sellega, mida tean 
ja tunnen. Ma tean, et võin pingevabalt istuda tugitooli, et 
minu ellu on saabunud midagi rahulikku ja kindlat. Kuid ma 
ei taha seda uskudes lõdvestuda ega jääda patjadel mõnu-
lema. Ma sunnin ennast arvama, et võin su iga hetk kaotada, 
et pean sind iga hetk uuesti võitma. Just see teadmine muu-
dab meie vahekorra hõrguks. Kui ma selle unustan, olen kao-
taja. Hoolimata sellest, et oled ikka minu kõrval.
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demokratiseerimine. Legaliseerusid ja kindlustusid vaba-
dusvõitluse põhijõud. Võeti vastu mitmed seadusandlikud 
aktid, mis muutsid edasiliikumise pöördumatuks. 

■

Rahvarinde tugirühmade asutamismiitingud toimusid üle 
maa. Üks sellistest toimus Kunstihoone hoovis. Ma ei tea, 
oli see just nii, kuid klassikalise revolutsiooniatribuudina 
on mällu settinud veoauto, mille kastis paisutamas häält 
Heinz Valk. Tribüüniks ülendatud veoautolt tuli minulgi 
rahvahulga ees järgnevatel aastatel korduvalt esineda. See 
oli tuulispask, mis keris mind hetkeks tippu. Õnneks pol-
nud hilisem allalaskumine valus.

■

Oli ka teisesuunalisi impulsse. „Rahva Hääles“ trükiti ära 
uue, nõukogulikust vaimust kantud keeleseaduse projekt. 
Selle järgi pidid nii eesti kui ka vene keel sätestuma võrd-
selt riigikeeltena. Projekti autor oli Viktor Vaht, ülemnõu-
kogu presiidiumi sekretär ja Arnold Rüütli parem käsi. 
Avaldasin ajalehes ägeda vastulause, nõudes riigikeele 
staatust konkurentsitult eesti keelele. Rahvarinne tuli asjale 
taha ning tookordses ülimalt eksalteeritud poliitilises õhk-
konnas sai mässuvaimu sümboliks nõudmine, et eesti keel 
peab olema riigikeel. Sukeldusin, pea ees, sellesse uude 
konfliktipuntrasse. 

Arnold Rüütel helistas ühel õhtupoolikul: „Tahtsin sind 
hoiatada – ära imesta, kui kuuled „Aktuaalsest Kaame-
rast“ uudist. Me panime sind keeleseadust ette valmistava 
komisjoni esimeheks.“ Oli 1988. aasta november

Toimuvat jälgiti Tallinnast Valgani tähelepanelikumalt kui 
tänapäeval olümpiamänge. Tookord öeldi: see on Eesti uus 
parlament. Öeldi: kui te kord juba sinna üles läksite, miks 
te siis pärast alla tulite! Nõukogulik jama kaotas fataalse 
paratamatuse illusiooni, tont jäi inimeste ette seisma alasti, 
nõrgana ja purustatavana. 

Karl Vaino sattus paanikasse ja soovis loomeliitude juht-
kondadega kohtuda. Juhtisin seda kohtumikoosolekut 
Kinomajas ja sõnastasin nõude: ta peab ametist lahkuma. 
Moskvast saabusid emissarid asja uurima. Kohtusin ühega 
nendest. Ta küsis: kes peaks Vainot asendama? Vastasin: 
Väljas. Sama olid öelnud ka mitmed teised. Väljasest oli 
saanud müüt. Tema omaaegsest tegevusest kardinatega 
varjatud parteiladvikus teati vähe. Küllap oli seal igasugu 
asju. Kuid Karl Vaino oli ta pagendanud ja sellest piisas.

■

Väljast võeti Eestis vastu nagu kadunud muinasjutuprintsi. 
Ekvaatoripäevitus näol, osales ta rahvamanifestatsioonil 
Lauluväljakul ja laulis koos kõigiga isamaalisi laule. Eesti 
revolutsiooni eripära oli, et sõnu tavatseti öelda lauldes ja 
hulganisti koos olles. See oli loitsudest täitunud kumma-
line aeg, mil eestlane loobus kaasinimest umbusklikult pii-
lumast.

Väljas kutsus mind oma meeskonda, keskkomitee büroo 
liikmeks. Oli hetk, mil Eesti revolutsioon toimis nii alt- kui 
ka ülevaltpoolt. Süsteem veel funktsioneeris. EKP esimene 
sekretär oli boss, kes otsustas. Väljas suutis oma kabineti 
kõrgusest kavalate käikudega käivitada nõukoguliku 
süsteemi lagunemise. Paari kuuga tegi ta ära tohutu töö, 
avades tee kõigele järgnevale. Sai teoks eesti elu esmane 
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Olin pidevalt keemistemperatuurile lähedases seisundis. 
Saatus tahtis, et osalesin vabanemisaastatel paljudes täht-
sates ettevõtmistes. Mõndagi toimunust meenutan nüüd 
kui võllanalja. Nii mõnigi asjakeerd oli paras avantüür, 
kuid sellise mõistusevastase moodustise vastu, nagu seda 
oli Nõukogude impeerium, poleks saanud minna viisakalt, 
kombekate, seaduskuulekate käikudega.

Öeldes „ülemnõukogu“ mõtleme tavaliselt selle viimast 
koosseisu, kus tehti tegusid, mis on raiutud ajalukku ning 
mis päädisid vabariigi taaskehtestamisega. Pole palju järele 
jäänud neid, kes viitsiksid meenutada eelmist, veel kõikide 
stagnaaja retseptide järgi kokku küpsetatud pseudoparla-
menti. Kuid paras „ritteritemp“ oli seegi, kuidas too selts-
kond pandi vastu võtma mitmeid Eesti vabanemise jaoks 
olulisi otsuseid. See oli kafkalik inimkogum, mis koosnes 
valdavalt nõukogulikust nomenklatuurist. Ometi selgus, 
et kõikjal, ka seal, on mõistlikke inimesi. Oli neid, kes olid 
hakanud mõtlema. Või kes olid seni oma mõtted enda 
teada hoidnud. Ent rõhuv enamus, kes kõigest hoolimata 
keeldus mõtlemast, oli harjunud tegema nii, nagu partei-
boss käskis. Väljas aga teadis, mida käskida.

1988. aasta sügisel toimusid täiendusvalimised viiele tüh-
jaksjäänud parlamendikohale. Vist esmakordselt impee-
riumi ajaloos valiti mitme kandidaadi vahel ja suhteliselt 
vabalt. Minuga konkureerisid keegi venelane ja Vello 
Saatpalu. Tunnike enne valimisjaoskonna sulgemist lae-
kus jaoskonnast Eesti Raadiosse appihüüdev telefonikõne: 
valimas käivad ainult venelased, eestlased ei viitsi kodust 
väljuda. Raadiotoimetus sekkus kahe muusikapala vahel 
käigupealt: „Eestlased, mida te mõtlete!“ Lausa nõiaväel 
käivitus eesti inimeste massiline vool valimispaiga suunas. 
Nagu pealtnägija jutustas, olevat lähedaste majade elani-

Kunstnik keelekorraldajaks! Ma ei teadnud suurt midagi 
keeleteadusest. Ega sedagi, milline peaks olema üks jurii-
diline tekst. Kuid teadsin juba ühte-teist mässamisest. 
Tundsin ennast revolutsioonisõdurina – see tähendas, et 
ülesanne, mis antakse, kuulub täitmisele. Nagu kunstis, 
tuleb ka revolutsioonis teha pidevalt seda, mida ei oska. 
Nädalad pingelisi, hilistesse öötundidesse ulatuvaid vaid-
lusi praeguse presidendilossi õdusas koosolekuteruumis. 
Üha uued ja uued variandid, millest piisakaupa kees välja 
lõplik ekstrakt. Närvilised taustõiendamised, et tagada pro-
jektile ühe või teise jõu toetus. Minule oli see intensiivne 
õppeaeg, mille jooksul hakkasin midagi mõistma seaduse-
loomest. Komisjonis olid targad inimesed.

Seadus kukkus välja hea. Tänini on mulle mõistatuseks 
jäänud, kuidas sai juhtuda, et toonane stagnameelne ülem-
nõukogu selle vastu võttis – mis sest, et üle kivide ja kän-
dude. Küllap oli asi võimsas ühiskondlikus surves. Polnud 
asutust, kus inimesed poleks kokku tulnud ja vastu võtnud 
läkitusi Toompeale keeleseaduse asjus – eestlased poolt, 
venelased vahel sekka vastu. Eestlased olid aktiivsemad. 
Sellistel koosolekutel tuli mul osaleda lugematuid kordi. 
Nii mõnedki olid üpris rasked ja kibedad, näiteks kohtu-
mine Narvas Kreenholmi rahvaga. Kuid esineda tuli alati 
otsekoheselt ja ausalt. Jõudu koguva vastukampaania käi-
gus sündis ja kasvatas hambaid ka eilsesse päeva klammer-
duv Interliikumine. Varsti läksid asjad dramaatiliseks.

Keeleseaduse ümber toimunu oli üks esimesi laulva 
revolutsiooni aegseid suuraktsioone. Igaüks tundis vaja-
dust öelda, mida mõtles, ja ja nagu juba öeldud, mitte üksi, 
vaid tingimata kooris, koos teistega ja võimaluse korral 
lauldes. Laulvast revolutsioonist sai eesti rahva ühtsuse 
pillerkaar.
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kud tulnud lausa toatuhvlite väel. Ma osutusin valituks. 
Samal päeval valiti teistes Eestimaa kohtades ülemnõu-
kogusse ka Väljas, Savisaar, Juhan Aare ja Toomas Kork

Esimese asjana kuulutasin ülemnõukogu kõnepuldist, et 
hakkan kokku panema uut Demokraatliku Arengu saadi-
kutegruppi ning kutsusin soovijaid sellega ühinema. Lii-
tusid Arnold Green, Juhan Aare, Venno Laul, Mai Kolos-
sova, Arno Köörna, Toomas Leito, Toomas Kork, Ülo 
Uluots, Tõnu Laak, Jaan Vares ja mitmed teised. See oli 
vist esimene selletaoline, kroonukäsust erinevat joont ajav 
parlamentaarne moodustis impeeriumi avarustes. Põhi-
mõtteliselt olid taolised fraktsioonilaadsed kokkukuulu-
vused rangelt keelatud ja karistatavad, kuid nüüd, pere-
stroika lainetel, polnud tõenäoline, et keegi neid keelde 
oleks fataalselt meenutanud. Siiski oli meie kooskäimistel 
KuKu klubi täissuitsetatud tagatoas konspiratiivkoosoleku 
hõngu. Olime selles umbses ruumis peaaegu lämbumas, 
sulgedes pealtkuulamise vältimiseks ainsa hapnikuallika – 
hoovi avaneva õhuakna.

Nagu vana meremees hoiab oma kambris tolmuseid topi-
seid Lõunamere imeloomadest, hoian mina mälestust kum-
malistest aastatest, mil aatelisus oli aktsepteeritud elustiil. 
Nendel mässuaastatel oli kerge hingata. Praegu mõtlen 
sellest kui oma noorusajast, kuigi lähenesin tookord juba 
kuuekümnele. Oma tegelikku noorust mäletan nüüd kui 
survestatud vanainimesepõlve.

Paljudes peades küpses arusaamine, et nõukogude süsteem 
pole purustatav ühe jõulise löögiga. Seda tuli hakata lam-
mutama jupphaaval. Olen praegugi veendunud, et see tee 
oli õige. Me saime orjuse kaelast heita ja Eesti iseseisvuse 
taastada alles siis, kui vana süsteem Eestis faktiliselt enam 

Probleemiga silmitsi. Jaak Jõerüüt, Ignar Fjuk, mina.
Foto: Kalju Suur.
Autori fotokogu. 



227

kud tulnud lausa toatuhvlite väel. Ma osutusin valituks. 
Samal päeval valiti teistes Eestimaa kohtades ülemnõu-
kogusse ka Väljas, Savisaar, Juhan Aare ja Toomas Kork

Esimese asjana kuulutasin ülemnõukogu kõnepuldist, et 
hakkan kokku panema uut Demokraatliku Arengu saadi-
kutegruppi ning kutsusin soovijaid sellega ühinema. Lii-
tusid Arnold Green, Juhan Aare, Venno Laul, Mai Kolos-
sova, Arno Köörna, Toomas Leito, Toomas Kork, Ülo 
Uluots, Tõnu Laak, Jaan Vares ja mitmed teised. See oli 
vist esimene selletaoline, kroonukäsust erinevat joont ajav 
parlamentaarne moodustis impeeriumi avarustes. Põhi-
mõtteliselt olid taolised fraktsioonilaadsed kokkukuulu-
vused rangelt keelatud ja karistatavad, kuid nüüd, pere-
stroika lainetel, polnud tõenäoline, et keegi neid keelde 
oleks fataalselt meenutanud. Siiski oli meie kooskäimistel 
KuKu klubi täissuitsetatud tagatoas konspiratiivkoosoleku 
hõngu. Olime selles umbses ruumis peaaegu lämbumas, 
sulgedes pealtkuulamise vältimiseks ainsa hapnikuallika – 
hoovi avaneva õhuakna.

Nagu vana meremees hoiab oma kambris tolmuseid topi-
seid Lõunamere imeloomadest, hoian mina mälestust kum-
malistest aastatest, mil aatelisus oli aktsepteeritud elustiil. 
Nendel mässuaastatel oli kerge hingata. Praegu mõtlen 
sellest kui oma noorusajast, kuigi lähenesin tookord juba 
kuuekümnele. Oma tegelikku noorust mäletan nüüd kui 
survestatud vanainimesepõlve.

Paljudes peades küpses arusaamine, et nõukogude süsteem 
pole purustatav ühe jõulise löögiga. Seda tuli hakata lam-
mutama jupphaaval. Olen praegugi veendunud, et see tee 
oli õige. Me saime orjuse kaelast heita ja Eesti iseseisvuse 
taastada alles siis, kui vana süsteem Eestis faktiliselt enam 

Probleemiga silmitsi. Jaak Jõerüüt, Ignar Fjuk, mina.
Foto: Kalju Suur.
Autori fotokogu. 



228 229

mis nõu kogude inimese tingrefleks. Kui esimene sekretär 
vaatas kullipilguga saali ja küsis: „Kes on poolt?“, tõusid 
kuulekalt ka kõigi tüvikommunistide käed. Deklaratsioon 
oli vastu võetud. Küllap nad pärast kahetsesid kibedalt. 
Deklareerides oma seadused ülimuslikuks Moskva omade 
ees, kuulutas Eesti ennast tegelikult Moskva poolt mitte-
kontrollitavaks, seega sõltumatuks. Järgneva paari aasta 
heitlus, juba uues ülemnõukogus, oli tegelikult selle otsuse 
vormistamine. Selle sündmuse tähendus võis väljaspool 
Eestit olla isegi olulisem kui Eestis endas. Hiidriik nakatus 
ravimatult lagunemispisikust. Kui istung lõppes, tõusin 
püsti ja teatasin saalile, et ukse ees ootavad kõiki kohaloli-
jaid Rahvarinde tellitud bussid, et sõita Linnahalli rahva-
miitingule. Pimedus lossi ees oli täitunud juubeldavate ini-
mestega. Pilgeni Linnahallis võeti ülemnõukogulasi vastu 
ovatsiooniga. See oli tõeline üheshingamine.

Tegemist jagus. Sinimustvalge lipp hääletati tagasi Pika 
Hermanni tippu. Võeti vastu keeleseadus. Kuulutati välja 
Isemajandav Eesti. Ülemnõukogu – ikka veel see stagna-
aegne – moodustas akadeemik Köörna juhitava komisjoni 
Molotovi-Ribbentropi pakti asjaolude uurimiseks. Komis-
jon tegi oma töö ja ülemnõukogu võttis vastu seda lepet 
hukkamõistva otsuse.

Kuid ka impeeriumimeelne vastasrind hakkas šokist üle 
saama ja organiseeruma. Vastukaaluks lõid nad ülemnõu-
kogus grupi „Võrdsete õiguste eest“, millest sai Interrinde 
algidu.

■

Ja siis valiti uus ülemnõukogu. Need olid esimesed tõeli-
sed, enam-vähem vabad valimised ligi poole sajandi tagant. 

ei toiminud. Kui oli välja kujunenud uus eestimeelne riigi-
aparaat ja jõustruktuuride alged. Samas formeerus ka teine 
hoiak, mis keskendus ainult lõppeesmärgile ning pidas 
osaliste võidupunktide korjamist tähelepanu hajutavaks 
ja seega kahjulikuks. „Ei saa ehitada Eesti riiki Vene riigi 
sees“ – nii öeldi. Sellele seisukohale asus Eesti Komitee. See 
kõlas kahtlemata ilusasti, kuid elu näitas midagi muud.

Järjekordse suurettevõtmise – suveräänsusdeklaratsiooni 
idee – eostus Rahvarinde ja Loomeliitude kultuurinõukogu 
ajukeskustes. Hilistel õhtutundidel kogunesime sinna-
samasse KuKu tagatuppa, et selle teksti arutada. Istusime 
tihedalt üksteise kõrvale lükituna, püüdes toime tulla harju-
matute juriidiliste formuleeringutega. Teksti kirjutas kokku 
Ignar Fjuk. Minu osaks langes juhtida ka selle komisjoni toi-
minguid. Väljase ja Rüütli ringkonnad tulid kaasa. 

Selle aja tunnusjooneks oli seadustatud protseduurireeg-
lite puudumine. Nõukaaegsed olid vananenud ja kõlbma-
tud, uued alles hakkasid tekkima. Kõik tookordsed täht-
sad otsused sündisid mingite suurelt osalt isehakanud 
komisjonide ja komiteede jõupingutusena. Otsustas see, 
kes võttis asja käsile. Otsuste läbisurumine veel eksisteeri-
vate vanade struktuuride riismetest kujutas endast igakord 
parajat seiklust.

Kogu Eesti revolutsioon koosnes sündmustest, mille toi-
mumine oleks tegelikult pidanud olema võimatu. Kui 
saabus suveräänsusdeklaratsiooni hääletamise hetk ülem-
nõukogus (ikka veel selles vanas), hakkas Valga saadik 
Mai Kolossova muretsema, et ülemnõukogu tookordse 
tuima ja kohmaka juhataja taktikepi all jookseb asi parata-
matult umbe. Istungit peaks juhtima Väljas. Rääkisin Väl-
jasega ja ta nõustus. Asi mängiti käigu pealt ümber. Toi-
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ERSP-ga ega Eesti Komiteega ma seotud polnud, kuigi 
Eesti Kongressil osalesin.

■

Millegipärast kujunesin üheks neist, keda usuti. Loome-
liitude kultuurinõukogu iganädalased raadiotunnid olid 
otsekui mäejutlused, mille järgi kõikjal seati oma hoiakut. 
Minust sai sagedane raadiohääl. Loomeliitude kultuuri-
nõukogu ise käis koos Kinomajas ja sekkus kõigesse, mis 
Eestimaal sekkumist nõudis. Olime nagu varivalitsus, mil-
lel polnud tarvis käsutäitjate armeed. Piisas vaid sõnast.

Vaino Väljas oli ikka veel sündmuste keskel. Kuid oli asju 
ja inimesi, kellele tema hammas peale ei hakanud. Kesk-
komitee büroo istungitel oli minu lauanaabriks Eesti KGB 
ülemus Kortelainen. See oli jantlik kogu vastassuundadesse 
pürgivaid inimesi. Oli adreanaliini tootev viisakas valvsus, 
kuhu kuulusid ka joviaalsed käibefraasid kohvitassi juures 
ja vaikimine oma tõelisest tegevusest. Väljas valitses seda 
segadust mängeldes. Ta oli piisavalt kaval, et mitte tuua 
kõiki küsimusi büroo istungile, vaid lahendas neid vana 
kombe kohaselt protokollivabalt, suletud uste taga. Vana-
meelsetele sai alul hukatuslikuks nende bolševistlik dres-
suur – tingimusteta kuuletumine parteiliidrile. Kuid tege-
likult oli olukord Lenini puiestee Valges majas lootusetu. 
Partei mürgised tuumikjõud hakkasid tasapisi oma jõudu 
tunnetama. Suured riiklikud tehased, Narva ja Kohtla Järve 
bolševistlikud vürstiriigid ajasid ennast puhevile. Väljasel 
nappis jõudu nende ohjeldamiseks. Järk-järgult sai temast 
oma positsiooni pantvang. Polnud möödunud aastatki, kui 
parim, mida ta veel teha sai, oli jutlustada konsolideeru-
mist ja ühtsust jõudude vahel, kes ei mõelnudki leppida. 

Enamiku saadikukohtadest hõivasid eestimeelsed inimesed. 
Olin üks nendest.

Enne valimisi oli meil mitmeid ühiseid nõupidamisi Eesti 
Kodanike Komiteede rahvaga. Nendepoolne ettepanek 
oli boikoteerida valimisi ja mitte esitada omi kandidaate. 
Öeldi, et las Indrek Toome moodustab oma valitsuse, meil 
on siis hea seda rünnata. Viimasel hetkel loobusid vähe-
malt realistlikumalt mõtlevad rahvusradikaalid boikotist 
ja nii osutuski valituks Mart Laar koos mõne mõttekaas-
lasega. Varasema mängutuleku puhul oleks nende edu 
olnud kindlasti suurem. Selline mängust väljajäämine põh-
justas nähtavasti solvumist ja kasvatas omakorda vastas-
seisu rahvusradikaalide ja rahvarinde vahel.

Praegu võib väita, et ülemnõukogu üldine boikoteerimine 
oleks olnud saatuslik viga. Nimelt just Ülemnõukogu viis 
samm-sammult ellu desovetiseerimise ning kujundas uue, 
eestimeelse riigiaparaadi. See uus struktuur osutus võime-
liseks täitma augustiputši aegu vaakumi ja kindlustama 
eestimeelsete jõudude võimuhaaramise. Lennart Meri üle-
minekuaja välisministrina oli sammaaval loonud kontakte 
maailma pealinnades. Pind oli ette valmistatud, nii õnnes-
tus tal saavutada ärganud Eesti diplomaatiline tunnusta-
mine. Ühelgi teisel tookordsel poliitilisel jõul, kaasa arva-
tud Eesti Komitee, poleks jätkunud tol hetkel rammu kõige 
selle elluviimiseks.

Kuid selle kriisini oli veel aega.

Olin asjamees Rahvarindes. Istusin loomeliitude kultuuri-
nõukogu pika koosolekutelaua taga ja loomulikult kuulu-
sin jätkuvalt ka ülemnõukogu täiskogusse.
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232 233

Rahvarinne oli peremeheks majas Toompeal. Rahvusradi-
kaalid kindlustusid Eesti Komitees. Nende kahe revolut-
sioonikeskuse konkurents killustas jõudusid ja nõrgendas 
oluliselt Eesti vabadusliikumise teovõimet. Ometi oli vas-
tasseisul ka oma positiivne külg. Konkureerivad pooled 
täiendasid teineteist. Rahvusradikaalide suureks teeneks 
oli juriidilisele järjepidevusele tugineva taasiseseisvumis-
teooria. Sellega panid nad paika strateegia. Samas ei vae-
vunud nad pöörama erilist tähelepanu konkreetsete võit-
lusaktsioonide läbiviimisele (ainukeseks arvestatavaks 
aktsiooniks kujunes Eesti kodanike registreerimine). Oleks 
nagu oodatud, et põhitõdede väljakuulutamisega laheneb 
kõik iseenesest, et särav tõde laskub meie keskele ja keh-
testab endise veatu ilusa Eesti. Piltlikult võiks öelda, et 
Eesti Komitees oldi preestrid, kelle palvete arvele (vahest 
koguni õigusega) on takkajärele pandud nii mõnigi aja-
loosündmus. Rahvarindesse olid koondunud teoinimesed. 
Siin oldi suutelised koostama tegusaid võitlusprogramme 
ning neid ka ellu viima. Rahvarinde jõuks oli massiliiku-
mise genereerimine, jõulised aktsioonid, mis liitsid rahvast 
ning äratasid maailma avalikkuse tähelepanu – nagu näi-
teks Balti kett. Teoreetilised skeemid, vähemalt liikumise 
alguses, olid selles ringis üpris kaootilised. Küll aga oman-
dati üpris kiiresti eestikomiteelaste järjepidevusõpetus. 
Tookordse Rahvarinde jõuks oli võime kiiresti muutuda ja 
õppida.

Rahvarinnet iseloomustas otsiv vaim. Pidevalt istuti koos ja 
vaieldi erinevate kasutuskõlblike võitlusteede üle. Nende 
mõttetalgude käigus pakuti välja igasuguseid, vahest koguni 
utoopilisi võimalusi ning samas ka loobuti nii mõnestki. 
Praegu aga nopitakse tollastest hetkeideedest välja suvalisi 
tükke ja püütakse nende najal tõestada Rahvarinde poliitika 
defektset põhisuunda. Tegelikult võtsid rahvarindelased 

Ta ei suutnud sekundeerida Algirdas Brazauskase fenome-
nile Leedus, kus venelaste opositsioon oli nõrk. Ta ei saa-
nud ka oma missioonist loobuda, see oleks põhjustanud 
kaose. Tema tee oli umbe jooksnud. 

Ma ei saanud seda enam kaasa teha. Novembris 1989 läk-
sin tema juurde ja teatasin, et olen sunnitud kõrvale jääma. 
Vist mikrofonidekartusest kutsus ta mind ühte kõrval-
ruumi. Me vestlesime pikalt. Ühel hetkel märkasin ehma-
tusega tema silmis pisaraid. 

Teadsin, et lahkudes muudan jõudude niigi õhkõrna tasa-
kaalu selles majas lõplikult olematuks. See oli tema lootuste 
lõpp. Kuid kogu sümpaatia juures Väljase vastu polnud 
mul valikut. 

Praegu on Väljas väärikas vanahärra, kes oskab elust mõnu 
tunda. Minu jaoks on ta Eesti revolutsiooni üks ausamaid, 
kuid traagilisemaid suurkujusid. Ta on vist ainus tolle aja 
tegijatest, kelle kohta ühegi teise eestimeelse erakonna 
esindajad pole öelnud midagi halba.

■

Rahvarinde tuumik koosnes tookord eriti säravatest isik-
sustest, kellest paljud küll aja möödudes siirdusid uutesse 
poliitilistesse liikumistesse (Lennart Meri, Marju Lauristin, 
Andres Tarand, Siim Kallas jt.). Minu jaoks oli Rahvarinne 
eelkõige need tuhanded inimesed, kes selle moodustasid. 
Ma kohtusin nendega lugematutes kohtades üle Eesti. 
Need olid tõsised eesti inimesed, täis otsustavust, enamasti 
kainelt praktilise mõtlemisviisiga.
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heade õpilastena üle rahvusradikaalide põhihoiakud. Võit-
luse eesmärkide üle ei vaieldud, küll aga konkreetsete võit-
lusviiside üle.

Kirjutasin tookord palju ajalehtedes, esinesin raadios ja 
televisioonis. Korduvalt avaldasin arvamust, et võitlus-
taktikate valikul peame olema avatud. Me tegutsesime 
määramatuses, me ei teadnud ette, millised arengud või-
vad meid ees oodata, kus ja kunas avaneb vastasrinde 
nõrk koht. Rõhutasin, et me peame olema võimelised käi-
gult kasutama igat võimalust, mida saatus meile pakub, 
ükskõik millise jõu kätte – kas ülemnõukogule või Eesti 
Komiteele – ajalugu tegutsemisvõimalust ka ei mängi. Üle 
ühe võimaluse ei pruugi saatus meile kinkida, me peame 
suutma sellest kinni haarata, arutlemata, kuivõrd juriidi-
liselt „puhas“ ja ettejoonistatud skeemidele vastav see on. 
Revolutsioonid ei käi kunagi seaduse järgi, nad loovad ise 
seadusi. „Puhta“ riigi loomine olgu juba hilisem ülesanne –  
siis, kui see riik on meil käes.

Nagu hiljem nägime, sattusidki eestikomiteelased sega-
dusse, kui 20. augusti putši tõttu tekkinud olukord viis 
tegutsemisvõimaluse nende haardeulatusest välja. Neil 
polnud jõudu ega vahendeid, et taasiseseisvumist teoks 
teha, sestap nad ei üritanudki. Nad valisid halvima tee – 
blokeerida kogu protsessi. Omalt poolt ei esitanud nad 
lõpuni ühtegi konstruktiivset ettepanekut, nõustudes alles 
viimasel hetkel Põhiseadusliku Assamblee asutamisega. 
Palju ei puudunud, et niiviisi oleks see unikaalne võimalus 
käest lastud. 

Eesti Komiteed ja Rahvarinnet ühendas ja lahutas vastasti-
kune sallimatus. Nende kahe võitluskeskuse suhted kuju-
nesid skisofreenseteks Puhuti tundus, et võitluspartnerit 

Kas tõesti! Rahvarinde IV kongress 1992. a.
Filmiarhiiv.
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rit. Ta oli sealjuures oma vastastest kindlalt üle ning män-
gis nad nurka. Võib vast öelda, et ta on geniaalne mängur. 
Segastes situatsioonides, kus saladus ristub saladusega, 
sündmused on ootamatud ning kõik võib oleneda hetkel 
kättejooksnud kaardist, on see väärt omadus. Kuid sellest 
kasvas välja ka Savisaare traagika, tema hilisem allakäik. 
Ta jäi mänguriks ka siis, kui mängude aeg oli läbi ning elu 
hakkas nõudma sirgjoonelist ja avatud poliitikat. Tal olid 
kõik kaardid käes, et saada Eesti rahvuskangelaseks. Ta 
oskas need käest maha mängida. 

On kahju, et kõigi hilisemate arengute mõjul on vajunud 
unustusse, koguni sattunud kahtluse alla tema tõeliselt 
erakordsed teened eesti rahva vabanemisel.

Savisaar oli tugev liider, kui aeg nõudis jõulist läbimurdjat. 
Kuid juba siis oli märgata tema hüpertrofeerunud sallima-
tust teistsuguste arvamuste suhtes. Uues ülemnõukogus 
sai Rahvarinne valijatelt absoluutse enamuse. Olin alguses 
Rahvarinde fraktsiooni esimees ning hoolimata kättevõide-
tud enamusest pidasin vajalikuks laiapõhjalist koalitsiooni. 
Kõik eestimeelsed grupid tuli minu arvates koondada ühte 
löögirusikasse. Alustasingi selles suunas konsultatsioone. 
Sellele pani Savisaar aga piduri – võim pidi jääma Rahva-
rinde kätte, mingeid partnereid polnud tarvis. Ainus, mis 
ma sain läbi viidud, oli Ülo Nugise rühmituse kaasatõmba-
mine ja tema valimine ülemnõukogu spiikriks. Ka nõudis 
Savisaar juba fraktsiooni esimesel kokkutulekul hääleta-
misdistsipliini – kohustuslikku hääletamist varem otsus-
tatud viisil. Minu ettepanekul lükati see nõudmine küll 
tagasi, kehtestus kord, et iga fraktsiooni liige hääletab vas-
tavalt oma südametunnistusele. Seoses valimisega ülem-
nõukogu presiidiumisse taandusin fraktsiooni juhtimisest 
ning järk-järgult hakkas selles koosluses võimust võtma 

peetakse ühisest vaenlasest palju mustemaks. Muide, see 
on igasuguse poliitilise fundamentalismi tunnus. Funda-
mentalism on aga alati halvim valik. On kahju, et tookord-
seid vastastikuseid väljamõeldisi meenutatakse tänaseni 
ajaloofaktidena. Praegune poliitiline närusus sai alguse 
nendel heroilistel päevadel.

Ülemnõukogu ukse ees piketeerisid pidevalt vanemad, 
kergelt napsised härrasmehed, kes võtsid ülemnõukogulasi 
vastu valimatu sõimuga. Sain minagi oma jao: „Kas mõtled 
ka edaspidi Lenineid maalida?!“ Olin saanud elu ära elatud 
ilma ühtegi Leninit tegemata, vaatamata oma keerulistele 
ringiõiendamistele. Ma ei mõistnud, miks oleksin pidanud 
neid nüüd tegema hakkama.

■

Minu jaoks on suureks tundmatuks jäänud Edgar Savisaar, 
kuigi peaksin teda hästi tundma. Mingil ajal olime läheda-
sed võitluskaaslased. Ta oli kahtlemata nende aegade jõu-
liseim isiksus. Kriisiolukorras tormas ta pigem läbi müüri, 
kui otsis ringteed sellest möödumiseks. Pehmenahaliste 
rahvusradikaalide kõrval tundus ta tõepoolest hirmuäratav. 
Usun, et ilma temata oleks toonane vabadusvõitlus kujune-
nud tunduvalt vähem tulemuslikuks. Ta oli sündinud kriisi-
liider, kes on aga jäänud seda tormi ja tungi aega põdema, 
suutmata häälestuda rahuaega. Tema võlu – aga ka oskus 
tekitada hulganisti vaenlasi – on selles, et ta on jäänud aka-
deemiku mõistuse ja jamesbondiliku tegutsemisvõimega 
lapseks. Temas on säilinud indiaaniromantika.

Väited, et Savisaar oli KGB palgal, kuuluvad tema vastaste 
soovunelmate hulka. Ta võis kontakteeruda ükskõik kel-
lega vastasrinnast, piltlikult öeldes mängis nendega pokke-
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rit eemal asuva mereväe staabi hoovis seisid ootel dessant-
väelased ja soomustransportöörid, et sobival ettekäändel 
„tulla rahvale appi ja taastada kord“. 

Toompea lossi kaitsele olid kutsutud kõik Eesti Vabariigile 
truud relvajõud – tosin miilitsakooli kursanti Olev Laan-
järve, tookordse siseministri juhtimisel.

Sebimine keskendus lossi väravatele. Mingist tehasegaraa-
žist toodi kohale suurekaaluline veoauto, see hakkas lossi 
sepisväravaid maha rutjuma. Möirgav mass valgus lossi 
sisehoovi. Hetkeks tammuma jäänud inimesi hakkas uuesti 
üles kütma autokasti roninud Mihhail Lõssenko. Rünnak-
rühmlased uurisid vestibüüli aknaid. Tavajobukesed pidid 
ilmselt esimestena ründama. Olin ülemnõukogu istungite-
saalis, mille akendest sai jälgida hoovis toimuvat. Saalis olid 
vaid mõned inimesed: Nugis, Laanjärv, Savisaar ja vist veel 
keegi. Laanjärv ütles: „Me ei saa enam sissetungi vältida. 
Kuid seda saali siin ei tohi neile vastupanuta loovutada, 
see on vabariigi sümbol. Pauguvaba neljakümnes aasta ei 
tohi korduda. Mul on kaksteist usaldatavat poissi ja kapis 
kakskümmend automaati. Ma jagan need teile välja. Tõe-
näoliselt siia me kõik ka jääme.“ Ta oli kogenud mees, kes 
kasutas täpseid sõnu. Ma ei väida, et esilekerkinud välja-
vaade paugutamisest ja siia pinkide vahele jäämisest mind 
vaimustas, kuid mõistsin, et lahkumisega ma hakkama ei 
saaks. Sellel hetkel meenus kellelegi, et saali tagumises loo-
žis on Eesti Raadio statsionaarne ülekandepunkt. Savisaar 
haaras otseliini telefonitoru ja nõudis viivitamatut eetrisse-
lülitamist. Neiuke traadi teises otsas vastas alul ehmunult, 
et ta peab minema ülemuselt luba küsima, kuid kuuletudes 
kõrgendatud häälele tegi lülituse. Savisaar pöördus appi-
kutsega eesti rahva poole. Edasi arenes kõik välgukiiru-
sel. Tõttasin Valgesse saali, mille aknad olid platsi poole 

ärplev ja tõrjuv hoiak mujalt tulnud algatuste vastu, sõltu-
mata sellest, kas oli tegemist heade või halbade mõtetega. 
Paljudele see ei meeldinud, siit sai alguse fraktsiooni lagu-
nemine, enamuse kaotamine ja lõpuks Savisaare esimene 
langus.

■

Maa-alust kõminat oli kuulda juba mõnda aega. Või mis 
maa-alune see ikka oli – kõmistajaid oli kõik kohad täis. 
Keeleseaduse vastuvõtmisele järgnesid impeeriumimeel-
sete esimesed streigiähvardused. Linnahallis ja selle ümber 
lehvitati punaseid lippe ja lauldi venekeelseid laule. Kuna-
gise täika tõuklevad küünarnukid muutusid valusalt torki-
vateks. Vihast virildunud näod nõudsid kõige püha ja nõu-
koguliku kaitset. Käisin seda vaatamas, trügides kuumust 
õhkavate kehade vahel. Kusagil treeniti rünnakrühmlasi 
ja õmmeldi neile mundreid. Polnud saladus, et tumedaid 
jõude korrastati sihikindlalt ja külma mõistusega. Kristalli-
satsioonipunktideks oli suured riiklikud tehased. Dvigateli 
tootmisliinidelt tuli kastide kaupa omaloodud ühelasulisi 
tulirelvi, et vajadusel need töölistele välja jagada. Venelas-
tele sisendati, et eestlaste vabaduspüüdlused viivad nende 
füüsilise hävitamiseni.

Oli teada, et tulemas on otsustav aktsioon. Kõik pidi välja 
nägema nii, nagu oleks inimestel kannatus katkenud ning 
rahvaste sõpruse mõnitajad Toompealt stiihiliselt minema 
pühitud. Kella kaheteistkümneks hakkasid punalipuli-
sed kolonnid kohale ilmuma. Läbi puhkpillimuusika kos-
tis kihutuskõnelejate karjeid. Osavamad turnijad saadeti 
naaber majade kaudu Toompea lossi katusele Eesti lippu 
maha rebima ja seda punalipuga asendama. Mingiks het-
keks saadigi sellega hakkama. Teadsime, et paarsada meet-
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■

Ma olen vilets rahvuslane, nagu nüüd mõistan. Rahvusliku 
taasärkamise tegutsemiskuumadel päevadel, kui laulsin 
koos kõigiga „eestlane olla on uhke ja hää“ võtsin korraks 
aja maha ja läksin Kadriorgu jalutama. Tundsin, et saabu-
nud üleüldises selgumises oli minus midagi hakanud hägus-
tuma. Eestlus oli lahvatanud kõikemääravaks käsuks. Taht-
sin määratleda endas eestlust. Peatusin, et leida sõna, mis oli 
sundinud mind neil viimastel kuumadel kuudel palaviku-
liselt tegutsema. Vaatasin rohmakasse plekk-kesta lukusta-
tud päikesekella, mida eestiaegsest lapse põlvest mäletasin 
vabana ja kahjustamatuna. Ma ütlesin valjusti: nõmedus. 
Taignana paisuv nõmedus. Nõmedate inimeste prussaka-
karjad valgumas Eestisse, nõme elukorraldus, nõmedad 
asjad, nõmedad tõed, mis imbuvad meisse ka siis, kui nende 
tobedust mõistame. Nõme võim. Siis püüdsin leida sõna, 
mis vastanduks nõmedusele, ma takerdusin „eestluse“ juu-
res ja ütlesin „eurooplus“. Mahutasin sellesse sõnasse kõik 
mõistusepärase ja peenendunu, mida olin endasse imenud 
headest paksudest raamatutest. Põlispuude  sajanditesõnum, 
pargitiigil ujuvad luiged paisusid äkki kontinenti hõlma-
vaks. Eestlane või eurooplane? Eurooplane, ütlesin. Küllap 
seejärel ka eestlane. Oli aeg, mil Euroopa Liit oli vast küll 
eostatud, kuid mitte veel sündinud.

Midagi sellega riimuvat tundsin alles hiljaaegu. Olid toi-
mumas presidendivalimised USA-s. Kõik asjatundjad ja 
muidu hääled rahva hulgast arutlesid, kumb kahest kandi-
daadist on Eestile kasulikum. Äkki tundsin õõvastust. Ise 
ma takseerisin, kumb neist võiks olla kasulikum inimkon-
nale – eeldades, et siis on ta lõppkokkuvõttes tulusam ka 
Eestimaale. 

ning kuhu oli kogunenud enamik kolleege. Kohe hakkas 
kõikidest tänavavahedest tulvana valguma eesti inimesi. 
Peagi täitsid nad kogu väljaku. Mässajad olid hoovis lõk-
sus. Nüüd oli oluline vältida omakohut – dessantväelased 
BTR-idel ootasid vaid ettekäänet sekkumiseks. Kutsu-
sin Marju Lauristini kaasa ja me väljusime platsile. Aitas 
paarist sõnast, mis levisid. Tuhandene rahvamass käitus 
ühtse mõistuspärase organismina. Tõmbuti kahte lehte ja 
vabastati kitsas väljapääsutee. Kangialusest hakkas sal-
guti väljuma hirmunud venelasi. Mitte ühtki kivi ei len-
nanud nende pihta. Tolle aja unikaalne fenomen oli mingi 
kollektiivne mõistus ja tahe, mis sundis muidu anarhilist 
rahvamassi toimima aktiivselt, kuid alati ratsionaalselt ja 
läbimõeldult. Kujutlus massist kui purustavast jõust kao-
tas hetkeks tähenduse. See avaldus nii öölaulupidudel kui 
Balti ketis. Massikogunemisi kontrolliv sisemine kellavärk 
oli üks salarelvi, mille abil Eesti suutis vabaneda veretult. 
See oli Eesti revolutsiooni kordumatu eripära. Võimalik, et 
see on eesti rahva eripära.

Mõnuga meenutan, et kohal olid peaaegu kõik. Tollel hom-
mikul sisenesid ülemnõukogulased Toompea tammepuust 
uksest, ilma et oleksid teadnud, kas ja kuidas neil õnnes-
tub sealt väljuda. Kuid nad sisenesid. Tookord ei mindud 
Toompeale karjääri või raha nõutama, Nõukogude Liidu 
lammutamise eest võis eeldada ükskõik millist muud tasu. 
Kuivõrd plassiks mõni nägu ohu hetkel ka ei läinud, pole 
ma hetkekski kahelnud oma kolleegide tookordses aateli-
suses. Hilisemad lood jäägu hilisemateks lugudeks.

Tollest päevast alates austan Olev Laanjärve sügavalt.



240 241

■

Ma olen vilets rahvuslane, nagu nüüd mõistan. Rahvusliku 
taasärkamise tegutsemiskuumadel päevadel, kui laulsin 
koos kõigiga „eestlane olla on uhke ja hää“ võtsin korraks 
aja maha ja läksin Kadriorgu jalutama. Tundsin, et saabu-
nud üleüldises selgumises oli minus midagi hakanud hägus-
tuma. Eestlus oli lahvatanud kõikemääravaks käsuks. Taht-
sin määratleda endas eestlust. Peatusin, et leida sõna, mis oli 
sundinud mind neil viimastel kuumadel kuudel palaviku-
liselt tegutsema. Vaatasin rohmakasse plekk-kesta lukusta-
tud päikesekella, mida eestiaegsest lapse põlvest mäletasin 
vabana ja kahjustamatuna. Ma ütlesin valjusti: nõmedus. 
Taignana paisuv nõmedus. Nõmedate inimeste prussaka-
karjad valgumas Eestisse, nõme elukorraldus, nõmedad 
asjad, nõmedad tõed, mis imbuvad meisse ka siis, kui nende 
tobedust mõistame. Nõme võim. Siis püüdsin leida sõna, 
mis vastanduks nõmedusele, ma takerdusin „eestluse“ juu-
res ja ütlesin „eurooplus“. Mahutasin sellesse sõnasse kõik 
mõistusepärase ja peenendunu, mida olin endasse imenud 
headest paksudest raamatutest. Põlispuude  sajanditesõnum, 
pargitiigil ujuvad luiged paisusid äkki kontinenti hõlma-
vaks. Eestlane või eurooplane? Eurooplane, ütlesin. Küllap 
seejärel ka eestlane. Oli aeg, mil Euroopa Liit oli vast küll 
eostatud, kuid mitte veel sündinud.

Midagi sellega riimuvat tundsin alles hiljaaegu. Olid toi-
mumas presidendivalimised USA-s. Kõik asjatundjad ja 
muidu hääled rahva hulgast arutlesid, kumb kahest kandi-
daadist on Eestile kasulikum. Äkki tundsin õõvastust. Ise 
ma takseerisin, kumb neist võiks olla kasulikum inimkon-
nale – eeldades, et siis on ta lõppkokkuvõttes tulusam ka 
Eestimaale. 

ning kuhu oli kogunenud enamik kolleege. Kohe hakkas 
kõikidest tänavavahedest tulvana valguma eesti inimesi. 
Peagi täitsid nad kogu väljaku. Mässajad olid hoovis lõk-
sus. Nüüd oli oluline vältida omakohut – dessantväelased 
BTR-idel ootasid vaid ettekäänet sekkumiseks. Kutsu-
sin Marju Lauristini kaasa ja me väljusime platsile. Aitas 
paarist sõnast, mis levisid. Tuhandene rahvamass käitus 
ühtse mõistuspärase organismina. Tõmbuti kahte lehte ja 
vabastati kitsas väljapääsutee. Kangialusest hakkas sal-
guti väljuma hirmunud venelasi. Mitte ühtki kivi ei len-
nanud nende pihta. Tolle aja unikaalne fenomen oli mingi 
kollektiivne mõistus ja tahe, mis sundis muidu anarhilist 
rahvamassi toimima aktiivselt, kuid alati ratsionaalselt ja 
läbimõeldult. Kujutlus massist kui purustavast jõust kao-
tas hetkeks tähenduse. See avaldus nii öölaulupidudel kui 
Balti ketis. Massikogunemisi kontrolliv sisemine kellavärk 
oli üks salarelvi, mille abil Eesti suutis vabaneda veretult. 
See oli Eesti revolutsiooni kordumatu eripära. Võimalik, et 
see on eesti rahva eripära.

Mõnuga meenutan, et kohal olid peaaegu kõik. Tollel hom-
mikul sisenesid ülemnõukogulased Toompea tammepuust 
uksest, ilma et oleksid teadnud, kas ja kuidas neil õnnes-
tub sealt väljuda. Kuid nad sisenesid. Tookord ei mindud 
Toompeale karjääri või raha nõutama, Nõukogude Liidu 
lammutamise eest võis eeldada ükskõik millist muud tasu. 
Kuivõrd plassiks mõni nägu ohu hetkel ka ei läinud, pole 
ma hetkekski kahelnud oma kolleegide tookordses aateli-
suses. Hilisemad lood jäägu hilisemateks lugudeks.

Tollest päevast alates austan Olev Laanjärve sügavalt.



243

Tookord polnud mõistlik seda liiga kõvasti kuulutada. Me 
lehvitasime sini-must-valgeid lippe ning sõna „Eestimaa“ 
täitis meie veresooni šampanjakihinaga. Ma natuke häbe-
nesin oma ketserlust. Kuid aeg oli täis pöörast tegutsemis-
lusti ja ma ei mõelnud sellele enam palju.

■

Ma ei tea tänaseni, kas nende päevade Rüütel oli läbinisti 
vastuoluline või läbinisti terviklik inimene. Ju ta oli ter-
vik, kuid see võimas monoliit pärines mingist määrama-
tust ajast. Ta kõrgus kogu Eesti vabadusliikumise kohal 
tasakaalukuse ja aususe monumentaalse sümbolina. Ta oli 
sümbolitejanuse aja maskott, mis juba iseenesest on kustu-
matu teene ajaloo ees. Tutvusin Arnold Rüütliga lähemalt, 
kui ta 1970ndate lõpul määrati ministrite nõukogu esi-
mehe asetäitjaks. Tema haldusalasse jäi kultuur. Kunstnike 
liidu asjamehena palusin kohe audientsi. Me vestlesime 
kaua-kaua. Mul jäi hing kinni projektidest, mida ta pidas 
võimalikuks ellu viia. See oli tõeline mõtete ja soovide 
tulevärk. Küll ateljeed kunstnikele vanalinnas, küll uued 
näituseruumid ja mida kõike veel. Möödusid kuud, kuid 
mingit liikumist polnud näha. Läksin uuesti tema jutule. 
Jälle sain osa suurejoonelistest tulevikuvisioonidest. Ja jäl-
legi – ei mingeid tulemusi. Läks aega, kuni ma mõistsin, 
et ta ei blufi. Tema soovid olid siirad. Ta oli aus inimene, 
pilgeni täis head tahet. Kuid tal puudus fataalselt võime 
oma plaane ellu viia. Tegelikult need plaanid olidki täitu-
matud. Sama kordus ka laulva revolutsiooni päevil. Rüütli 
tookordse rahvaisa imago kujundamisel oli suur osa Arno 
Almannil, kes taipas, et aeg vajas sellist käilakuju. Ta koos-
tas oma ülemuse tekstid ja tegevuskavad ja pani ta liikuma. 
Rüütli suur teene oli selles, et ta ise ilmselt soovis liikuda 
samas suunas ja võttis pakutu rõõmuga vastu. Tema hilise-

Pablo, mina ja Vahtra talu roigasaed. 
Foto: Rauno Volmar (Eesti 
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Pablo, mina ja Vahtra talu roigasaed.
Foto: Ingmar Muusikus.
Autori fotokogu. 
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Eks ka selles kurjusekantsis oli toimunud põlvkondade 
vahetus. Kunagiste tooreste lihunike asemel olid tulnud 
mõneti haritumad, kuigi vaevalt et eetilisemad tegela-
sed. Samas oli see süsteem, kes ainsana impeeriumis val-
das enam-vähem adekvaatset informatsiooni (teave, mis 
neilt edasi läks kõrgemale juhtkonnale, oli juba ilustatud 
ja töödeldud). Ilmselt oli KGB analüütikutele selleks ajaks 
selgeks saanud, et vähkkasvajast haaratud nõukogude 
süsteem polnud enam päästetav ning et mingid olulised 
muutused on nende endi ellujäämiseks vältimatud. Võib 
arvata, et nii valmiski plaan piirduda esialgu sündmuste 
jälgimisega, et mingil otsustaval pöördehetkel olla suute-
lised reele hüppama ja ohjad enda kätte võtma. Selles suh-
tes tähendas 1992. aasta augustiputš neile julgetele poistele 
katastroofi. Koos äpardunud riigipöörajatega läksid veega 
alla ka nende ilusad plaanid. Toonaste sündmuste algstaa-
diumis jäid nad aga äraootavale seisukohale. Sama hoiaku 
võtsid omaks ka kohalikud sõjaväepealikud – tegusid saa-
deti tegema mujalt pärit relvajõud. Kuid hämmeldus oli 
siiski ajutine. Ühes tänase maailma suurriigis on nende 
põhieesmärgid praeguseks ajaks hiilgavalt saavutatud.

Eestis nad aga enam reele ei pääsenud, vähemalt mitte sel-
lises jõukontsentratsioonis, et midagi ära teha. 

Siiski võib eeldada, et oli tehtud pingelist tööd infiltree-
rumiseks tookordsetesse protestiliikumistesse. Mida radi-
kaalsema grupiga oli tegemist, seda suuremat huvi see võis 
pakkuda. Tegemist ei pruukinud olla ainult nende gruppide 
eeldatava mõjukusega, pigem ehk loodeti sellele, et need 
grupid on tundlikumad provokatsioonide suhtes. Radikaal-
seid tulepäid on alati kõige kergem manipuleerida.

Oli hetki, mil tundsime tõsist hirmu oma meeste äkiliste 
väljaastumiste ees, mille järel poleks vastaspoolel jäänud 

mas presidentuuris sellise tasemega hall eminents puudus, 
sestap jäigi tema enda tegevus halliks. Almann on üks tolle 
aja olulisi tegijaid, kes on teenimatult unustatud. Ülem-
nõukogu presiidiumi koosolekud kujunesid Rüütli hajevil 
juhtimisel farsiks. Poole ööni jahuti tühiste küsimuste kal-
lal, et siis hilise ajale viidates loobuda targu lõppu jäetud 
ülitähtsate, kuid tülikalt raskete probleemide käsitlemisest. 
Ükskord, kui sama lugu kordus, tõusin püsti ja teatasin, et 
minul ei ole sellise jama jaoks enam aega. Läksin minema. 

Vene aeg tootis isevärki inimesi. Ka Rüütel oli üks see-
sugustest. Halb aeg toob teinekord välja inimeste parimad 
omadused. Ma olen korduvalt Rüütli peale vihastanud ja 
temale halvasti öelnud. Vahel teenimatult. Kuid aeg on 
möödunud ja ma olen õppinud teda austama. Ma olen 
vanamoodne inimene. Ma pean inimese uhkeimaks osku-
seks elada parasjagu mööda ajast, kuhu kosmiline krono-
loogia on teda juhtumisi toppinud. Luua endale ise oma 
aeg ja ruum. Rüütel sai sellega hakkama. 

■

Nende pöördeaegade üheks kummaliseks mõistatuseks on 
hirmuäratava KGB käitumine. Nüüd, tagantjärele, paistab 
see seletamatult jõuetu ja hambutuna. Sündmuste algu-
ses oleksid radikaalsete aktivistide seni veel väikesearvu-
lised juhtgrupid olnud kergesti neutraliseeritavad. Kuid 
ka Hirve pargi järel piirduti vaid loiu andmetekogumisega 
osavõtnute kohta, millele olulisi survemeetmeid ei järgne-
nud. Ka hilisemad verised sündmused impeeriumi ava-
rustes (Thbilisi, Vilnius), olid käivitatud ilmselt otseselt 
kõrgema juhtkonna poolt ning neid viisid läbi armeestruk-
tuurid. Paistab, et KGB ajas nendel segastel aegadel kava-
lamat rida.
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Eesti vabadusliikumise suureks saavutuseks oli ka see, et 
vaatamata vastaspoole sepitsustele ja oma tulipeade söös-
tudele suudeti ekstreemset arengut vältida. Eesti ärkamine 
jäi veretuks.

Pikaks veninud sissivõitlus räsib rahva psüühikat saatusli-
kumalt kui koostöö vallutajaga. Kõik rahvad, keda saatus 
on pikaks ajaks mõistnud tegelema pommide ja varitsus-
tega, on kaotanud võime normaalseks arenguks. Nad on 
oma saatuse vangid. Võimule jõudnud võidukad vabadus-
võitlejad on aga riigivalitsejatena üpris kahtlustäratav 
kaup. Eesti rahvas ei hoolinud pommidest ja see ta päästis. 
Kuid võitluse igijätkuvuse kõiki külmutav sündroom pole 
meilegi võõras.

Aated on kummalised asjad, nendest tagantjärele rääki-
mine on võrdlemisi aatevaba tegevus. Meie olime ja meie 
tegime – need on kunagiste aatemeeste mandumissõnad. 
See kehtib vist ka minu kohta.

■

Kuidas ka ei võtaks, minu elu kaks tipp-päeva olid 20. ja 
21. august 1991.

20. augustil 1991 ärkasin vara, kella kuue paiku. Uniselt
keerasin raadio lahti – tuli mingit matusemuusikat. Ei tea,
kuidas olin sattunud Moskva lainele. Prille polnud käe-
pärast, ei hakanud raadiot ümber kruttima Läksin kööki
kohvi keetma. Ja siis hakati – nagu matuseteadet – ette
lugema riigipöörajate avaldusi.

Äratasin Meeli ja ütlesin, et Gorba on kukutatud. Istusime 
kohvitasside juures ja püüdsime endid koguda. Seda kõike 
võis karta, kuid ometi oli see ootamatu. Eesti olukord võis 

üle muud, kui alustada verist rünnakut. Võis eeldada, et 
just seda tammepaneelidega kabinettides oodatakse. See 
oleks võinud kaasa tuua kogu vabadusliikumise maharut-
jumise. Meie jõud, mis tugines masside kaasahaaratavu-
sele, kasvas pidevalt. Kuid alguspäevadel polnud see veel 
kaitseks piisav.

Üheks selliseks vahejuhtumiks oli Võrumaa noorte tuli-
peade aktsioon püstitamaks piiritulpe Venemaa Pihkva 
oblasti metsadesse kunagisele Eesti-Vene piirile. Nad olid 
kindlasti täitamehed, kuid seniajani ma ei mõista, kuidas 
juhtus, et olukord ei väljunud kontrolli alt ega pööranud 
veriseks. Mingeid äkilisi vastumeetmeid ei tulnud . Nagu 
nüüd võime sellest järeldada, polnud ka KGB konfron-
tatsioonist huvitatud. Muidugi, kui kriis oleks ületanud 
taluvus piiri, oleksid nad lasknud käiku kogu oma veriste 
repressiivvahendite arsenali. Küllap neil oli ette valmista-
tud rohkem kui üks stsenaarium. 

Mingis mõttes olid need piiritulbapoisid imetlusväärsed. 
Vabadusvõitlused ja revolutsioonid on täis mõttetuid, 
koguni asjale kahjuks tulevaid aktsioone, mis ometi saavu-
tavad märgilise tähenduse ja muutuvad ajaloosümbolitena 
teenäitajateks. Sellised olid näiteks Poola ratsaeskadronide 
tõstetud mõõkadega rünnakud Saksa tankikolonnide vastu.

Vene salateenistuste tunnusjooneks on alati olnud papp 
Gaponide kasutamine. Teatavasti oli papp Gapon tsaari 
ohranka agent, kes esines töölisliikumise tegelasena. Ta 
organiseeris massimiitingu Talvepalee ees, et anda või-
mudele võimalus korraldada verine arveteõiendus. Kas ka 
meil oli ootevalmis mõni papp Gapon, seda ei saa me vist 
kunagi teada.
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Kella kaheks kutsusime niinimetatud klaverisaali kokku 
Rahvarinde fraktsiooni. Vist esimesena ütles sõna „iseseis-
vus“ Heinz Valk. Teisi arvamusi polnud. Oli ilmne, et just 
nüüd on võimalik saada sellele sammule maksimaalne rah-
vusvaheline toetus. Küll aga takerduti konkreetse juriidi-
lise vormi leidmisel. Et asi liikuma saadi, oli suurel määral 
Liia Hänni teene. Ta ütles, et iseseisvuse väljakuulutamine 
võib teoks saada vaid kõigi eestimeelsete jõudude konsen-
suse puhul, milleks tuleb ühendust võtta Eesti Komiteega. 
Nii otsustatigi, läbirääkimised Eesti Komiteega jäid Hänni 
ja Lauristini osaks.

Otsustati meie põhimõtteline seisukoht iseseisvuse välja-
kuulutamise kohta teada anda ülemnõukogu presiidiumile, 
mille koosolek pidi algama kell kolm. Pidasime vajalikuks, 
et vastava eelnõu projekt koostataks kiires korras koostöös 
teiste fraktsioonidega ning võetaks ülemnõukogus vastu 
veel samal õhtul. Oli vaja kiirustada, keegi ei teadnud, kui 
palju meile aega on antud. Oli teada, et Pihkva poolt olid 
lähenemas dessantvägede karistuskolonnid. Arvo Junti ja 
Peet Kask asusid koostama esialgset tööprojekti.

Tõttasime koos Juntiga Nugist nendest otsustest informee-
rima. Ta oli juba oma kabinetist lahkunud, presiidiumi 
koosolek pidi kohe algama. Kutsusime ta koosolekusaalist 
välja ja rääkisime asja ära. Nugis oli meiega ühte meelt. 
Leppisime kokku, et ta alustab pealelõunast ülemnõukogu 
istungit Rüütli avaldusega, seejärel kuulutab välja vahe-
aja, et erinevaid poliitilisi jõudusid ühendav redaktsiooni-
komisjon saaks hakata iseseisvumisotsuse eelnõu koos-
tama.

Algul läkski, nagu kokku lepitud. Algas pikk ja närvesööv 
vaheaeg. Loss valmistus kaitseks. Akendele monteeriti 

muutuda surmaohtlikuks. Meeli ütles: „Nüüd peate vaba-
riigi välja kuulutama!“ Mõtlesin seda ka ise.

Uudiseid hakkas tulema ka Eesti Raadiost. Vapustas, et 
raadiohääled, mis alles eile olid kantud rahvuslikult hõis-
kavast eufooriast, kõlasid äkki lipitsevalt asjalikena.

Ülemnõukogu istung pidi algama alles kell neli. Uskusin, 
et küllap nüüd kiirustavad kõik hommikuks kohale. Tõtta-
sin Toompeale. Kell oli üheksa, kohal ainult paar inimest. 
Eestile kriitilisel hetkel poleks ma seal sellist tühjust küll 
oodanud.

Kohtasin Andres Tarandit, Arvo Juntit, Peet Kaske ja Rein 
Veidemanni. Istusime maha, et hinnata olukorda ja pidada 
plaani. Olime ühel meelel, et ainuke võimalik käik on iseseis-
vuse väljakuulutamine. Kuid oli ka selge, et käigu pealt ei saa 
vastavat eelnõu välja töötada, see nõuab juriidilist ja poliitilist 
ettevalmistust. Otsustasime alustada lihtsamast – koostada 
eelnõu, milles avaldataks protesti Moskvas toimunu üle ja 
deklareeritakse, et putšistide käsud pole meile siduvad.

Oli kuulda, et Kadriorus, ülemnõukogu presiidiumis, val-
mistatakse ette mingit otsuseprojekti. Polnud mõtet välja 
tulla konkureeriva paberiga. Sõitsime Juntiga Kadriorgu, et 
asja uurida. Eesruumis kuulas ülemnõukogu juhataja Ülo 
Nugis parajasti raadiost Moskva uusi käske ja keeldusid. Ta 
oli otsustav ja täis võitlusvaimu. Ta ütles, et siit majast on 
tulemas vaid Arnold Rüütli isiklik avaldus, midagi rohkemat 
polevat presiidiumi praeguse koosseisu puhul loota. Leppi-
sime kokku, et Rahvarinde fraktsioon tegutseb omal algatu-
sel. Visandasime Juntiga protestiotsuse projekti, mis mõne 
muudatusega samal õhtul ülemnõukogu poolt vastu võeti.
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varem varutud trelle. Tugevdati barrikaade. Koridorides 
liikusid noorukesed automaatidega politseinikud. Juba 
varem oli lossi ühte sisehoovi toodud televisiooni ülekan-
debuss, mis oma Soome poole suunatud parabooliga pidi 
kriisihetkel tagama ühenduse välismaailmaga. Helistasin 
koju ja tegin lastele selgeks, et nad sõidaksid Tallinnast ära 
vanaema juurde. 

Iseseisvuse väljakuulutamise idee levis saadikute seas, 
muutudes mingil hetkel valdavaks, kuid hakkas siis taan-
duma. Meenuvad kaks pingelist vaidlusvooru Hallastega. 
Ta väitis, et iseseisvuse väljakuulutamine jääks tühjaks ja 
tarbetuks deklaratsiooniks, mis ei muudaks midagi ja oleks 
kahjulik. Nägin teda samu mõtteid arendamas telekaame-
rate ees. Nimetasin teda reeturiks. Rahvusradikaalide üks-
meelne kõrvalejäämine oli esmapilgul ootamatu.

Meenub anekdootlik vahejuhtum. Seisin puhvetisabas. 
Minu taha astus üks endiste ja kindlasti ka tulevaste aegade 
prominent. Ütlesin: „Tuleb kõht täis süüa, ei tea, kas Siberis 
enam antakse, kuid ega sind sinna ei saadeta!“ – „Ega mina 
sind ka sinna saatma ei hakka!“ vastas tema, kuid lisas siis 
suust lipsanud sõnast ehmununa: „Eks meid mõlemaid 
saadetakse sinna esimestena.“

On liikunud igasuguseid spekulatsioone teemal, kes võis 
olla putšistide kavandatud kuberner Eestis. Jäi tunne, et 
just selle mehega vestlesingi.

Samal ajal hakkas läbi redaktsioonikomisjoni suletud uste 
imbuma ärevaid teateid. Iseseisvuse viivitamatu väljakuu-
lutamise idee hakkas sealgi järjest toetajaid kaotama. Vastu 
olid kristlikud demokraadid, liberaalid, sõltumatud demo-
kraadid. Taganesid ka Lauristin ja Rüütel. Algul arvati, et 

Ritaga kase all.
Foto: Ingmar Muusikus. 
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Istungi lõpuks jõudis Rootsist tagasi Savisaar. Piir oli juba 
suletud, ta tuli Helsinkist üle lahe kaatriga. Soovitasin talle, 
et ta kohustaks valitsuse juriste öö jooksul välja töötama ise-
seisvumise eelnõu. Ta tegi selle ülesandeks Jüri Raidlale. 

Otsustati korraldada järgmisel päeval kell neli Vabaduse 
väljakul Rahvarinde protestimiiting.

Kui lahkusin lossist, seisid lossi ees väljakul sünged vaiki-
vad inimesed. Oli teada, et Punaväe kolonnid lähenevad 
Tallinnale ning nende päralejõudmist võib eeldada hom-
mikul kella viie paiku. Sellel ööl magasin riietes, jättes raa-
dio voodi kõrval Tallinna lainel mängima.

20. augusti varahommikul kogunesime väikeses ringis Savi-
saare kabinetti. Arutusel oli Vabaduse väljaku protestimii-
tinguga seonduv. Tegin ettepaneku esitada seal ka vabariigi
väljakuulutamise nõue, et avaldada ülemnõukogule survet.
Otsustati jätta see minu teha.

Ülemnõukogu istung algas kell kümme. Nagu poleks 
midagi juhtunud, jätkati maksuseaduse arutamist. Äkki 
lahkus Marju Lauristin juhataja laua tagant ning, tulnud 
minu juurde, ütles, et ma kümne minuti pärast läheksin 
Nugise kabinetti. Rüütel on seal ja soovib rääkida.

Kabinetti kogunes kümmekond inimest, peale ülem-
nõukogu juhtkonna ja nõunike-juristide need, kes kõige 
aktiivsemalt olid taotlenud iseseisvuse väljakuulutamist. 
Seal olid Arnold Rüütel, Marju Lauristin, Arvo Junti, Liia 
Hänni, Peet Kask, Rein Veidemann, Mart Laar, Raimund 
Hagelberg, Advig Kiris, Arno Almann ja mina. Võimalik, 
et veel keegi.

n-ö tagavaraks tuleks eelnõu ikkagi koostada, läheb siis
seda tarvis, kunas läheb. Hiljem loobuti sellestki kavatsu-
sest. Kase ja Junti tekst lükati tagasi – võib-olla polnudki
see sobiv – kuid midagi muud asemele ei pakutud.

Enne vaheaja lõppu läksin Nugise juurde. Ta laiutas käsi – 
tema arvestuste järgi ei hääletaks iseseisvumise poolt üle 40 
saadiku. Ütlesin, et minu arvates peaks neid rohkem olema. 
Kuid ühes oli tal õigus: kui hääletamine olekski kujunenud 
positiivseks, siis vaid paari hääle enamusega. Sellise riski 
peale ei võinud minna.

Kohtasin koridoris Rüütlit ja ütlesin talle paljude inimeste 
juuresolekul midagi sellist, mis väljus viisakuse piiridest. 
Ta kutsus mind kõrvale ning püüdis talle omase rahu ja 
väärikusega selgitada, et küllap õige aeg iseseisvumiseks 
veel tuleb ja küllap veel jõuab, praegu aga ei saa kuidagi. 
Tol hetkel polnud ma eriti kindel, kas meil üldse mingit 
aega enam järel on, rääkimata õigest ajast. Mööda Tartu 
maanteed ligines aeglaselt, kuid kindlalt vaenulik soomuki-
kolonn. Meil oli tingimata vaja manifesteerida oma iseseis-
vust, see oleks muutnud riigisisese karistusoperatsiooni 
agressiooniks sõltumatu riigi vastu.

Istung algas ning hakati vastu võtma protestiavaldust, mille 
hommikul koostasime. Päeva jooksul oli see lootusetult vana-
nenud, kuid teisi projekte juhataja laual polnud. Käigu pealt 
koostas Peet Kask töökorraldust puudutava eelnõu, mis sea-
dis ülesandeks iseseisvumist käsitlevate dokumentide kiire 
väljatöötamise. Reglemendi keerdkäike kasutades ei võetud 
seda ettepanekut arutlusele. Registreerusin kõnepidajaks, et 
esitada meie seisukohad, kuid ülemnõukogu võttis häälte-
enamusega vastu otsuse läbirääkimisi mitte avada.
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või putšistlik Venemaa, peaasi, et mitte omad eestimaised 
konkurendid. Olen kindel, et samamoodi oleksid käitunud 
rahvarindelased, kui saatus oleks vabariigi väljakuulutamise 
võimaluse mänginud Eesti Komitee kätte. Eesti poliitikud 
olid juba siis valinud lehmakauplemise stiili. 

Inimesed olid hakanud Vabaduse väljakule kogunema juba 
enne kella nelja. Neid oli tunduvalt rohkem, kui olime loot-
nud – vaatamata võõrvägede eluohtlikule rünnakuvõima-
lusele. Vene kindralid olid igasugused rahvakogunemised 
ära keelanud. 

Seisin veoauto kastis, mikrofoni kõrval. Mul oli rahvast täis 
väljakust hea ülevaade. Teadsin, et iga hetk võib mõne nurga 
tagant oodata tanke või automaaturite ahelikku. Rahulikult 
ja külmalt kaalutlesin, kuhu sel puhul oleks õigem soovitada 
inimestel taanduda. Hirmuaeg oli möödas.

Nõudsime koos Heinz Valguga iseseisvuse kiiret väljakuu-
lutamist.

Oli tunda, et need olid sõnad, mida inimesed olid ooda-
nud, ja mõtted, mida nad ise olid mõelnud. Arvan, et tol-
lel hetkel Vabaduse väljakul puhkenud vaimustustorm 
kujuneski määravaks. Ükski eestimeelne poliitik ei saanud 
endale enam lubada kahtlusi iseseisvumise asjus. Ilmselt 
pani see ka redaktsioonikomisjoni teistmoodi tegutsema. 
Läks veel üksjagu aega ja kompromiss oligi saavutatud. 
Selle võtmeks sai Põhiseadusliku Assamblee moodusta-
mine. Võimalik, et see oli geniaalne lahendus, igaüks sai 
pirukast oma tüki.

Lõpuks oli ka eelnõu tekst valmis ja paljundatud. Istung 
võis jätkuda. Me kartsime ikka veel võimalikku rünna-

Rüütel teatas, et on saabunud kõige sobivam aeg iseseisvus 
välja kuulutada. Ma ei tea, kas ta oli öösel järele mõelnud 
või oli juhtunud midagi muud. Otsustati astuda kontakti 
Eesti Komiteega ning panna tööle ühine redaktsiooni-
komisjon ja juristide töögrupp ning valmistada ette tekst, 
et see juba samal päeval ülemnõukogus vastu võtta.

Läksin Kunstihoonesse oma ateljeesse, et rahus ja omaette 
valmistuda miitingul esinemiseks. Kuulsin, et samal ajal 
esitasid ülemnõukogu presiidiumisse kogunenud Eesti 
maavanemad ja linnapead nõudmise iseseisvus viivitama-
tult välja kuulutada .

Tulles miitingule, ütles Marju Lauristin mulle, et redakt-
sioonikomisjoni töö on järjekordselt ummikusse jooksnud. 
Kokkulepet erinevate poliitiliste jõudude vahel iseseisvuse 
väljakuulutamiseks ei õnnestu saavutada. Ütlesin, et siis 
peame selle ettepaneku esitama ühepoolselt, mille peale ta 
murelikult pead vangutas.

Mis põhjustas kogu selle segaduse? Hirm? Mõnel juhul 
kindlasti. Punaarmee karistuskorpus oli pärale jõudnud. Esi-
algu piirdusid nad teletorni ründamisega, kuid järgnevaid 
aktsioone võis oodata iga hetk. Peamine peitus aga muus: 
ülemnõukogu oli tookord ainus võimukeskus, kellel oli 
tegelik jõud, aparaat ja võimalused välja kuulutatud iseseis-
vust mingilgi määral garanteerida. Eesti Komiteel selliseid 
võimalusi polnud, seal taibati vägagi hästi, et nende poolne 
vastavasisuline otsus oleks jäänud katteta deklaratsiooniks. 
Ilmselt ei võetud seal seda võimalust isegi arutelu alla. Kuid 
iseseisvuse väljakuulutamine ülemnõukogu kaudu oleks 
tähendanud hetkel toimiva valitsuse muutumist seadusli-
kuks Eesti valitsuseks. Lõi välja eesti inimese põhiomadus – 
ei mingit vabadust, kui ise taastuva riigi etteotsa ei saa. Olgu 



254 255

või putšistlik Venemaa, peaasi, et mitte omad eestimaised 
konkurendid. Olen kindel, et samamoodi oleksid käitunud 
rahvarindelased, kui saatus oleks vabariigi väljakuulutamise 
võimaluse mänginud Eesti Komitee kätte. Eesti poliitikud 
olid juba siis valinud lehmakauplemise stiili. 

Inimesed olid hakanud Vabaduse väljakule kogunema juba 
enne kella nelja. Neid oli tunduvalt rohkem, kui olime loot-
nud – vaatamata võõrvägede eluohtlikule rünnakuvõima-
lusele. Vene kindralid olid igasugused rahvakogunemised 
ära keelanud. 

Seisin veoauto kastis, mikrofoni kõrval. Mul oli rahvast täis 
väljakust hea ülevaade. Teadsin, et iga hetk võib mõne nurga 
tagant oodata tanke või automaaturite ahelikku. Rahulikult 
ja külmalt kaalutlesin, kuhu sel puhul oleks õigem soovitada 
inimestel taanduda. Hirmuaeg oli möödas.

Nõudsime koos Heinz Valguga iseseisvuse kiiret väljakuu-
lutamist.

Oli tunda, et need olid sõnad, mida inimesed olid ooda-
nud, ja mõtted, mida nad ise olid mõelnud. Arvan, et tol-
lel hetkel Vabaduse väljakul puhkenud vaimustustorm 
kujuneski määravaks. Ükski eestimeelne poliitik ei saanud 
endale enam lubada kahtlusi iseseisvumise asjus. Ilmselt 
pani see ka redaktsioonikomisjoni teistmoodi tegutsema. 
Läks veel üksjagu aega ja kompromiss oligi saavutatud. 
Selle võtmeks sai Põhiseadusliku Assamblee moodusta-
mine. Võimalik, et see oli geniaalne lahendus, igaüks sai 
pirukast oma tüki.

Lõpuks oli ka eelnõu tekst valmis ja paljundatud. Istung 
võis jätkuda. Me kartsime ikka veel võimalikku rünna-

Rüütel teatas, et on saabunud kõige sobivam aeg iseseisvus 
välja kuulutada. Ma ei tea, kas ta oli öösel järele mõelnud 
või oli juhtunud midagi muud. Otsustati astuda kontakti 
Eesti Komiteega ning panna tööle ühine redaktsiooni-
komisjon ja juristide töögrupp ning valmistada ette tekst, 
et see juba samal päeval ülemnõukogus vastu võtta.

Läksin Kunstihoonesse oma ateljeesse, et rahus ja omaette 
valmistuda miitingul esinemiseks. Kuulsin, et samal ajal 
esitasid ülemnõukogu presiidiumisse kogunenud Eesti 
maavanemad ja linnapead nõudmise iseseisvus viivitama-
tult välja kuulutada .

Tulles miitingule, ütles Marju Lauristin mulle, et redakt-
sioonikomisjoni töö on järjekordselt ummikusse jooksnud. 
Kokkulepet erinevate poliitiliste jõudude vahel iseseisvuse 
väljakuulutamiseks ei õnnestu saavutada. Ütlesin, et siis 
peame selle ettepaneku esitama ühepoolselt, mille peale ta 
murelikult pead vangutas.

Mis põhjustas kogu selle segaduse? Hirm? Mõnel juhul 
kindlasti. Punaarmee karistuskorpus oli pärale jõudnud. Esi-
algu piirdusid nad teletorni ründamisega, kuid järgnevaid 
aktsioone võis oodata iga hetk. Peamine peitus aga muus: 
ülemnõukogu oli tookord ainus võimukeskus, kellel oli 
tegelik jõud, aparaat ja võimalused välja kuulutatud iseseis-
vust mingilgi määral garanteerida. Eesti Komiteel selliseid 
võimalusi polnud, seal taibati vägagi hästi, et nende poolne 
vastavasisuline otsus oleks jäänud katteta deklaratsiooniks. 
Ilmselt ei võetud seal seda võimalust isegi arutelu alla. Kuid 
iseseisvuse väljakuulutamine ülemnõukogu kaudu oleks 
tähendanud hetkel toimiva valitsuse muutumist seadusli-
kuks Eesti valitsuseks. Lõi välja eesti inimese põhiomadus – 
ei mingit vabadust, kui ise taastuva riigi etteotsa ei saa. Olgu 



256 257

Need read kahe ajaloolise päeva sündmustest panin ma 
kirja vahetult pärast nende toimumist, kui kõik oli veel ere-
dalt meeles. Esitan need nüüd muutusteta.

Vabanemine pingest teeb inimesed ilusaks. Linn täitus nae-
ratavate nägudega. Liikumine tänavatel muutus raskeks – 
käesurumised, õnnitlused – kõik olid järsku tuttavad.

Sõitsin maakoju. Kuulasin autoraadiost Boriss Jeltsini 
ukaasi Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta. Seda oli ju 
oodata. Kuid kogunenud närvipinge vallandus ja ma puh-
kesin hüsteeriliselt nutma.

Seisin keset augustikuist lõhnavat loodust ning tajusin 
äkitselt, et toetun kahe jalaga vabale Eestimaa pinnale. 
Sellest on möödunud aastakümned. Olen avalikust elust 
kõrvale tõmbunud ning pühendunud mõtlemisele asja-
dest, millele varem polnud mahti mõelda. Minu ellu on 
jõudnud selgus.

Ajalugu on täis uhkeid revolutsionääre, kes pärast võitu ja 
võimu juurde pääsemist osutusid valitsejatena sobimatu-
teks. Ma polnud eneses kindel. Kell kukkus, võitlusest sai 
tavapoliitika ja see ei pakkunud enam huvi.

■

Värskelt saabunud vabaduse esimestel aastatel peatasid 
mind tänaval pehmepilgulised vanaprouad ja vanahärrad. 
Kunagi, mingites saalides, olid nad mulle aplodeerinud. 
Nad küsisid ikka ja jälle, kas me sellist Eesti Vabariiki soo-
visime (üksvahe oli selliselt asetatud küsimus lausa moes). 
Nad olid delikaatsed ega küsinud, kas mina soovisin. Nad 
ütlesid – kas meie soovisime. Nad polnud etteheitvad, nad 

kut ja see sundis kiirustama. Et vältida lõputut arutelu ja 
tahtlikku venitamist (seda võis eeldada vene saadikute, 
aga ka mitmete omameeste poolt), olin esitanud Nugisele 
ametliku kirjaliku ettepaneku läbirääkimisi mitte avada ja 
alustada pärast Lauristini ettekannet kohe hääletamisega. 
Nugis arvas siiski, et nii ei sobi ning soovitas mul organi-
seerida grupp kindlaid inimesi, kes õigel hetkel käbedalt 
kõnenupule vajutaksid, mille järel ta kohe kõnesoovijate 
nimekirja sulgeks. Nii vajutasime koos Heinz Valgu, Rein 
Veidemanni ja Jaak Jõerüüdiga korraga nuppu ning vuris-
tasime kiirelt ja lühidalt oma kõned maha. Ainult ühel 
impeeriumimeelsel õnnestus end vahele kiiluda.

Ja siis, kell 23.03, toimus ajalooline hääletus. Otsus Eesti 
riiklikust iseseisvusest oli vastu võetud. Eesti oli selja sir-
geks ajanud.

Võimalik, et meid päästis Vene vägede kõhklev käitumine. 
Ma olen tihti mõelnud, mis oleks saanud, kui meid oleks 
rünnatud, olgu enne või pärast iseseisvusotsust. Kui see 
oleks toimunud enne, oleksid Eesti vabadusvõitluse kesku-
sed lihtsalt maa pealt pühitud ning oleks olnud kahtlane, 
kas rahval oleks jätkunud jõudu uueks vaimseks tõusuks. 
Kui meid oleks rünnatud pärast otsuse vastuvõtmist, oleks 
see toimunud vähemalt pauguga, mida maailm poleks saa-
nud unustada ja mis oleks muutnud hilisema uuestialusta-
mise kergemaks. See teadmine sundiski kiirustama. 1940. 
aasta alandlik variant poleks tohtinud korduda. 

Järgmise öö ja päeva sündmused on üldteada. Rünnak 
Moskvas. Rünnak Tallinna teletornile. Ja siis riigipöörde-
katse ootamatult kiire nurjumine ja invasioonivägede kiire 
ja häbistav lahkumine Tallinnast ja Eestist.
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pidasid mind ikka edasi mõttekaaslaseks ja eestvõitlejaks, 
kes arusaamatul põhjusel on mängust väljunud või välja 
lükatud. Nad rääkisid kerjuslikest pensionitest ning laos-
tuvatest eesti taludest. Mis teha, minus puudub kaastunne. 
Ma kartsin kohe, et nii läheb, nende hädad olid ettearva-
tavad. Mingis mõttes oli see paratamatu, ehk koguni vaja-
lik. Maailm pöördus ja eks me kõik jäime teatud määral 
ümberpaiskuvate kulisside muljuda. Kuid mu sõnad taker-
dusid. Kõik minu ümber oli nüristunud hoopis ootamatul 
viisil. Nõmeduse – minu musta mantliga vaenlase – võim 
pole vabal Eestimaal vähenenud. Ta on teistsugune, kuid 
samajõuline. Sotsialismiajal oli nõmedus juhtnomenkla-
tuuri liigitunnus, vaimsust kandis rahvas. Ootamatult on 
nüüdseks rahvas osa oma vaimsusest kaotanud, uus eliit 
pole aga oluliselt nõmedusevabam eelmisest. Ma ei loe 
oma missiooni läbikukkunuks ega mõttetuks (kes seda 
suudaks?). Ma ei tea ka, kas pean ennast kaotajaks. Üks 
vajalik ring on lihtsalt läbi käidud. 

Ehk on ees teisigi ringe, kuid need jäävad teiste, noore-
mate läbida.

Maailmas kehtib nõmeduse jäävuse seadus. Nõmedus võib 
küll paigutuda ühest elualast teise, olla kas ühiskonna tipus, 
põhjas või siiruviiruliselt kõikjal, kuid tema osakaal jääb 
alati konstantseks. Jääb määramatuks, kus ta mõnel hetkel 
võib osutuda surmavalt ohtlikuks – kas üleval või all, pare-
mal või vasakul. Nõmeduse teed on äraarvamatud.

Mõistuseriiki pole ega tule. Ei praeguste, järgmiste ega üle-
järgmiste valimistega. Järeldub vaid üks võimalus – leida 
enda jaoks paik, mis oleks nõmedusest võimalikult kau-
gel. Meie kätte võidetud vabaduseriigil on vähemalt üks 
vastuvaidlematu voorus – ta laseb elada endast parasjagu 
mööda. Maailm on lahti ka siis, kui jääd siia paigale. Vene 

Lapselapsed Pärtel ja Bianka tulid külla.
Autori fotokogu. 
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MENTAALNE TEEKOND

Eks me kõik ole lugenud-kuulnud loomismüüte. Igal rah-
val on aegade alguse kohta rääkida oma afäär. Need lood 
on tähelepanuväärsed, sest neis seatakse algpõhjuseks 
LOOME AKT – jõuline tegu-tahteavaldus, mille sarnast iga-
üks meist sooviks leida ka iseenda elus. Nendest lugudest 
järeldub, et maailm oleks nagu kunstiteos, mille on sünni-
tanud looja kapriis. 

Mulle väga meeldib vanade kreeklaste jutt Zeusist ja 
Europest. See pole just otseselt loomislugu, kuid ma olen 
selle enda jaoks taoliseks ümber jutustanud:

Päike oli alles õppinud paistma. Maailmas oli valmis saa-
nud päris mitu paika. Europe oli lehmatüdruk, näpp ninas; 
tema säärtel oli kriime ja pudemeid käikudest kanakuuti-
desse ja väeülemate telkidesse. Loksuv kuldvõru pahkluul 
oli lahti uuristanud lahmaka paakunud lehmasitta, päästes 
nähtavale tükikese roosat neiunahka Tema sõrmed liikusid 
nobedalt siin ja seal, ta urgitses vilkaid sisalikke leivapät-
sist, sekka keerutas Zeusi saba. Zeus oli sitaste külgedega 
härjahakatis. Kargas Europet ja tundis ennast jumalana, 
nõnda ju jumalaks saadaksegi. Ega see algul päris hästi 
õnnestunud. Europe niuete võimas pukslemine pillutas här-
jakese kara, see vinderdas-vänderdas, väändus kahekorra 
ning lõi värsile valusalt vastu otsaesist. Sinna kerkis kaks 
sarvemuhku. Zeusil läks rütm sassi, ta toetas sõrad vastu 
maad ja hakkas mörisema: üks-kaks-kolm, kaks-kaks-kolm. 
Nii sündisid maailma kõik tantsusammud. Nad mükslesid-
pukslesid, kuni Europe vajus uneldes taevast vahtima. Tema 

riik seda teha ei lasknud, või kui laskis, siis tuli selleks üle-
määra jõudu pingutada. 

Paljusid laulva revolutsiooni kangelasi on mul raske tänaste 
samanimeliste poliitikutega seostada. Kuid kas ongi vaja 
neid seostada, nad on erinevad inimesed. Revolutsioon 
kõige oma barrikaadiromantikaga on ilus ja uhke asi, mis 
tuleb kuldraami panna ja seinale riputada. Hilisemate tegude 
skandaalikroonika pealkirju ei maksa sinna peale kleepida. 
Need jäägu ühte teise fotoalbumisse. On öeldud, et revolut-
sioon sööb oma lapsi. Sama õige oleks öelda, et revolutsiooni 
lapsed söövad neid sünnitanud revolutsiooni.

Ma ei mõista enam, kuidas seostuvad riik ja isamaa. Pole 
midagi teha, need mõisted ei kattu. Ma olen vandunud 
truudust isamaale. Riik püüab ennast kehtestada selle 
lepingu kolmanda osapoolena. Kuid mida teha siis, kui on 
vaja kaitsta isamaad riigi eest?
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suguseid EU-sid, juba noore tudengihakatisena, kui veriste 
kätega Stalin oli lootusetult sulgenud kõik uksed ja aknad. 
Teistel võivad olla teised kodumaad ja perekonnad – kus 
kellelgi, kas idamaades või pilvelõhkujate Ameerikas. Seal 
leiduvat kõlbab pidada imeasjadeks, kuid Euroopa kultuur 
on minu silmis kõrgeim, mida inimkond loonud. Globaal-
susekultus on mulle alati olnud võõras, ma respekteerin, 
imetlen, olen lennanud lennukiga siia-sinna, kuid hoian 
distantsi. Ja vist veidi pelgan. Ma arvan, et maailma laiene-
mine on jõudnud identiteedihävinguni ja tunnen vajadust 
piirata oma areaali.

Euroopa-ihalus sündis minu noorusaegadel koos ahas-
tava väljapääsuigatsusega sumbunud sovetist. Stalinlikus 
õudusunenäos, kuhu jäi otsapidi minu kunstitudeerimine, 
oli avatud ahtake tutvumisvõimalus vaid Euroopa klassi-
kalise kultuuriga, sellest võimalusest sai siis raudselt kinni 
haaratud. Täis kuhjatud raamaturiiulid toapugerikus, mis 
vanatädi suurkorterist ainsana alles jäänud. Mingid juhus-
likult säilinud Prantsuse ajakirjad. Soliidselt köidetud XIX 
sajandi lõpu Saksa kunstiraamatud mustvalgete reprodukt-
sioonide ja uimastava minevikulõhnaga. Nii siis juhtuski, 
et ma ei sisenenud Euroopasse mitte oleviku, vaid mine-
viku kaudu. Mingi kasu oli sellest siiski. Kui ajad muutusid 
leebemaks ning kaasaegse Euroopa kultuuri tohutu rikkus 
sai meile nähtavamaks, liitus see minus orgaaniliselt aja-
lookogemusega. Ma hakkasin mõistma Euroopa kultuuri 
protsessina, tema ajaloolistes arengutes ja seostes. 

See, mis kuulub minevikku, on minu jaoks vastuvaidle-
matult ka tükike kaasaegsest maailmapildist. Kui seisatun 
vaatama uusimat automudelit, näen sellesse kodeeritud 
Mona Lisa naeratust. Küllap ka vastupidi, ilma üheta ei 
saaks ma teisestki täit maiku suhu. Minevik pole selleks, et 
põgeneda, see on uks tänapäeva.

tutist sai sükomoorisalu, tissid jäid kõrguma helisevate mäe-
tippudena, püstis põlvedest said kivisambad, mis jäid val-
vama võlvitud väravaid all- ja pealilma vahel. Europe kõhul 
olid laiaks litsutud viinamarjad, kleepuvad mahlanired otsi-
sid loogeldes teed. Raskete piiskadena tungis kleepuv ollus 
maapinda, kutsudes kerkima linnu ja kolkakülasid, valen-
davaid sambaid ja marmorkujusid. Europe korpas kintsude 
uuretes hakkas sigima elu. Välja ronis igasuguseid tegelasi, 
peas küll kroon, küll kiiver, küll lihtsalt kaabulott. Jumalaks 
olemine hakkas Zeusile meeldima. Ta pani pähe kuldse pärja 
ja otsustas ametit mitte enam vahetada. 

Kui mulle tuleb peale isu maalida, kerkib mu silme ette 
laik Vahemere sinist taevast ja ma näen marmorkannelüü-
ride taustal viirastumas kitooni peeni volte. Ma näen fauni 
varjumas Rannapungerja mändidesse ning ohvritallede 
steriilset verd valgumas Tallinna vanalinna paeseintele – 
just pubiukse ja reklaamplakati vahele. Ma olen vanas heas 
Euroopas. Ulatuvust juurteni (aga neid on palju ja nad harg-
nevad igas suunas) pean euroopaliku vaimsuse oluliseks 
tunnuseks, selles suhtes erineb see kõikidest uutest, mis 
sest, et edukatest kultuuridest suurte  maailmamerede kal-
lastel. Me istume paksul huumusekihil, mis katab Europe 
roosatavat nahka. Mulle see meeldib.

1996. aastal maalisin „Europe“. Ma katsin härja sarved ehtsa 
lehtkullaga. Faunilik, seksuaalse elamuseni küündiv värvi-
rõõm, antiikne mõtte- ja vormiselgus – need on minu jaoks 
sihid, milleni ma paraku kunagi ei jõua. Mulle on kunst ikka 
natuke väljumine sellest paika pandud maailmast, mis kipub 
üle pea kasvama ja kuhu ma ise paraku kuulun. Või väljuda 
selleks, et kõrvalt paremini näha ning siis selgunud pilguga 
uuesti siseneda? Sest ega ma kusagil mujal olla ka ei taha.

Kui pean määratlema oma kodumaa ja rahvuse, siis ütlen 
Euroopa. Eurooplane. Ma teadsin seda ammu enne iga-
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misele. Logos’eks on nimetatud Kristust. Taoliselt mõiste-
tud logo’se puhul on oluline, et seal kätkev mõte ei pruugi 
alati olla ümberpandav igapäevasõnadesse. Miski võib olla 
tõlgitav, kuid alati jääb alles mingi jääk, mingi sete, mille 
jaoks sõnad puuduvad ja mis sisaldab selle söömaaja kõige 
mõjusamaid vitamiine.

■

Ma olen alati armastanud tugevaid värve. Ja et värve oleks 
hästi palju. Paarkümmend „Registri“ mustvalget maali jäid 
siiski vaid vahepeatuseks sellel pikal rongisõidul. (Kas olen 
nüüd jõudmas lõppjaama, et olen taas kiindunud värvias-
keesi?) Sügisporine värvipuudus on minus alati tekitanud 
lausa füüsilist piina. Peente, omavahel lähedaste varjundite 
mängu, mida valdas suurepäraselt näiteks Leppo Mikko, 
olen ma imetlenud, kuid pole suutnud kunagi ise sellesse 
maailma siseneda. Seepärast ehk maalisingi ennast faunina 
pildil „Faun ja drüaad“. Mine tea, ehk sobingi pigem süko-
moorisalusse kui Virumaa lausvihma.

Mitu puud peab olema, et oleks mets? Mitu värvi peab 
olema, et oleks maal? Üks värv pole värv. Teine värv peab 
olema vähemalt meie silmades. See teine loob aluse võrdlu-
seks, loob nullpunkti, millest alustame jalutuskäiku silma 
hakanud uue värvini. Tubli Eesti maaõun võib Kihnu noo-
riku punasetriibulise seeliku rüpes mõjuda rohetava vis-
sina, või hoopis isuäratavalt kuldsena, kui ta kukub rohe-
liseks võõbatud aiapingile. Värvi väärtus ei peitu eales 
temas endas, vaid tema koosmõjus kõigega, mida saatus 
talle kaaslaseks on andnud (või mis on meile mällu istu-
tatud). Ma ei maali kunagi värve, pigem ikka neidsamu 
koos mõjusid. Ma lülitun ise osakesena sellesse koos mõjude 
ringmängu ja lõpuks ei oskagi öelda, kas mina mõjutan 
värve või nemad mind. Värvid võivad kokku kõlada või 

On olnud aegu, mil osati olla suur kõiges – kirgedes, mõtte-
sügavuses, ilu mõistmises. Ka pahedes. Renessansi ja baroki 
päevil saavutas maailm korraks täiuse. Ma pole unustanus 
kunagist kodutunnet esmasaabumisel Firenzesse, olen 
püüdnud seda ahnelt jälle ja jälle taastada maailma kunsti-
muuseumites.

Oma negatiivide näituse avasõnas ütlesin, et renessanssi-
inimeste suurus seostus sellega, et neil kõht töötas ja riist 
seisis. Olen unistanud et midagi minu piltides suudaks 
taastada aimuse taolisest maailmast. 

■

Minu ärkamishetk oli siis, kui ma narmendavate pükstega 
tudengina mõistsin, et maalikunst on värvidega kõnelev 
meedia. Mitte lihtsalt värviliste piltide tegemine. Hardu-
muse ja puhtuse nägemus Fra Angelico maalidel peitub 
eeskätt tema kordumatus helesinises, Rembrandti tõe ja 
saladuse müsteerium tema sügavates kuldpruunides. Rou-
ault’ kirg saab elada vaid värvide sümfooniaorkesterlikult 
rikkas ja jõulises fortissimo’s. On värve nagu viiulimäng, on 
šamaanitrummide põrinat, on räppi. Tõelises maalikunstis 
loob värv logos’ena maailma, on selle maailma algprintsiip 
ja suhtekorralduskontor. Sellisel logos’el pole sõnalis-ling-
vistilist vastet, nagu seda pole ka Sõnal, mis evangelist 
Johannese kinnitusel kehastus lihaks. Nii pole ümberjutus-
tatavat vastet ka Matisse’i bakhanaalsel värvirõõmul, 
milles ometi tajun kõrgeimat tõde ja kontsentreeritud 
maailmakogemust. Matisse’i värv on logos. Otseses tõlkes 
tähendab logos sõna. Philon Aleksandriast tähistas sellega 
jumalikku tarkust. Aegade kestel on logos’t mõistetud kui 
metafüüsilist tõde, algprintsiipi, see on maailma mudel, 
mille sõnastamiskatsed kuuluvad aga paratamatult nurju-



264 265

misele. Logos’eks on nimetatud Kristust. Taoliselt mõiste-
tud logo’se puhul on oluline, et seal kätkev mõte ei pruugi 
alati olla ümberpandav igapäevasõnadesse. Miski võib olla 
tõlgitav, kuid alati jääb alles mingi jääk, mingi sete, mille 
jaoks sõnad puuduvad ja mis sisaldab selle söömaaja kõige 
mõjusamaid vitamiine.

■

Ma olen alati armastanud tugevaid värve. Ja et värve oleks 
hästi palju. Paarkümmend „Registri“ mustvalget maali jäid 
siiski vaid vahepeatuseks sellel pikal rongisõidul. (Kas olen 
nüüd jõudmas lõppjaama, et olen taas kiindunud värvias-
keesi?) Sügisporine värvipuudus on minus alati tekitanud 
lausa füüsilist piina. Peente, omavahel lähedaste varjundite 
mängu, mida valdas suurepäraselt näiteks Leppo Mikko, 
olen ma imetlenud, kuid pole suutnud kunagi ise sellesse 
maailma siseneda. Seepärast ehk maalisingi ennast faunina 
pildil „Faun ja drüaad“. Mine tea, ehk sobingi pigem süko-
moorisalusse kui Virumaa lausvihma.

Mitu puud peab olema, et oleks mets? Mitu värvi peab 
olema, et oleks maal? Üks värv pole värv. Teine värv peab 
olema vähemalt meie silmades. See teine loob aluse võrdlu-
seks, loob nullpunkti, millest alustame jalutuskäiku silma 
hakanud uue värvini. Tubli Eesti maaõun võib Kihnu noo-
riku punasetriibulise seeliku rüpes mõjuda rohetava vis-
sina, või hoopis isuäratavalt kuldsena, kui ta kukub rohe-
liseks võõbatud aiapingile. Värvi väärtus ei peitu eales 
temas endas, vaid tema koosmõjus kõigega, mida saatus 
talle kaaslaseks on andnud (või mis on meile mällu istu-
tatud). Ma ei maali kunagi värve, pigem ikka neidsamu 
koos mõjusid. Ma lülitun ise osakesena sellesse koos mõjude 
ringmängu ja lõpuks ei oskagi öelda, kas mina mõjutan 
värve või nemad mind. Värvid võivad kokku kõlada või 

On olnud aegu, mil osati olla suur kõiges – kirgedes, mõtte-
sügavuses, ilu mõistmises. Ka pahedes. Renessansi ja baroki 
päevil saavutas maailm korraks täiuse. Ma pole unustanus 
kunagist kodutunnet esmasaabumisel Firenzesse, olen 
püüdnud seda ahnelt jälle ja jälle taastada maailma kunsti-
muuseumites.

Oma negatiivide näituse avasõnas ütlesin, et renessanssi-
inimeste suurus seostus sellega, et neil kõht töötas ja riist 
seisis. Olen unistanud et midagi minu piltides suudaks 
taastada aimuse taolisest maailmast. 

■

Minu ärkamishetk oli siis, kui ma narmendavate pükstega 
tudengina mõistsin, et maalikunst on värvidega kõnelev 
meedia. Mitte lihtsalt värviliste piltide tegemine. Hardu-
muse ja puhtuse nägemus Fra Angelico maalidel peitub 
eeskätt tema kordumatus helesinises, Rembrandti tõe ja 
saladuse müsteerium tema sügavates kuldpruunides. Rou-
ault’ kirg saab elada vaid värvide sümfooniaorkesterlikult 
rikkas ja jõulises fortissimo’s. On värve nagu viiulimäng, on 
šamaanitrummide põrinat, on räppi. Tõelises maalikunstis 
loob värv logos’ena maailma, on selle maailma algprintsiip 
ja suhtekorralduskontor. Sellisel logos’el pole sõnalis-ling-
vistilist vastet, nagu seda pole ka Sõnal, mis evangelist 
Johannese kinnitusel kehastus lihaks. Nii pole ümberjutus-
tatavat vastet ka Matisse’i bakhanaalsel värvirõõmul, 
milles ometi tajun kõrgeimat tõde ja kontsentreeritud 
maailmakogemust. Matisse’i värv on logos. Otseses tõlkes 
tähendab logos sõna. Philon Aleksandriast tähistas sellega 
jumalikku tarkust. Aegade kestel on logos’t mõistetud kui 
metafüüsilist tõde, algprintsiipi, see on maailma mudel, 
mille sõnastamiskatsed kuuluvad aga paratamatult nurju-



267

mitte kõlada – ja keegi ei tea, miks. Abistavaid reegleid – 
nagu neid leidub helidemaailmas – siin pole. Kunstniku 
loodud värviharmooniat võib empiiriliselt tunnetada, kuid 
põhjendada ratsionaalselt, miks on see nii, pole võima-
lik. Piisaks ju väikesest raskesti kirjeldatavast muutusest 
näiteks mõnes kollases toonis, et kõik langeks kokku, jät-
tes järele vaid krigiseva värvikaose. Milles asi? Ma ei tea. 
Ometi usun, et sel intuitiivselt haarataval värviharmoo-
nial on mingeid kokkupuutepunkte maailma korrastavate 
printsiipidega. Pildile nõiutult võib see saada pidepunktiks 
meie sisemise segaduse selitamisel.

Värv sünnib kas vastandudes või ekstaatilises ühinemi-
ses, maal on värvide vestlus. Värvid annavad meile hea 
õppetunni kõikide asjade suhtelisusest.

 Need mõtted ongi mind maalimise küljes kinni hoidnud.
Et mõista värvi, ei tohi teda vahtida ainiti – ta kaotab 

tasapisi tähenduse. Täpselt samuti nagu iga nägu, iga ini-
mene, iga tõde, iga usk muutub laialivalguvaks ja käsitle-
matuks siis, kui kipub katma kogu vaatevälja. Nagu tarku 
õpetussõnu, tuleb ka värve endasse haarata vaid mitme-
kaupa korraga, neid ükshaaval usaldamata, neid omavahel 
võrreldes. Klassikaline maalikool õpetab meid hajutama 
pilku, haarates korraga tervet vaatevälja. 

Maali aluseks on vastandumine – nagu kõige muugi 
puhul siin ilmas. Hele vastandub tumedale, külm soojale, 
rahutu pind rahulikule, laik joonele, intensiivne mahedale, 
terav laialivalguvale. See on maali süntaks ja sõnavara. 
See on mikrokosmos, mis modelleerib makrokosmost. 
Cezanne, maalides õuna, maalis tegelikult kõiksust.

Noore kunstitudengina kõndisin mööda linna, püüdes 
pingutatult sõlmida ühte pilku korstnaid ja aiateibaid, pilvi 
ja vastutulija pükse – ikka selleks, et mõista nendest moo-
dustuvaid värviakorde. Aga võimalik ka, et neis peituvat 
tõevõrgustikku. See oli kõiksuse vaatamise treening. Ma 

Kartuleid koorimas.
Autori fotokogu. 
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■

Me elame ühtlase valguse maailmas ning tegelikult on see 
halvim variant. Igaüks, kellel viitsimist, püüab näidata val-
gust, klõpsutab põlema tulesid ja viibutab laenatud later-
naga. Varjud kaovad, pilt muutub ülevalgustatud fotoks. 
Liiga palju valgust tähendab pimedust. Vaata inimese 
silmi, vaata silmaterasid, neid pisikesi tumedaid täpikesi, 
mis teinekord on tohutult suured. Kogu maailma pimedus, 
küllap ka valgus on koondunud nendesse. Valgusta need 
välja ja inimene lakkab olemast.

Meis kõigis peituvad varjud, mis on huvitavad just hetkel, 
mil sa neile lähened. Vari on saladus. Varjud on teinekord 
inimestest huvitavamad.

Mind on alati võlunud päeva seletamatu üleminek ööks, 
kui sinkjalt kustuva taeva taustal süttivad esimesed linna-
tuled. Rahunemine ja millegi uue, kohe-kohe toimuma 
hakkava erutav ootus. Hingamishetk, mil kõik muutub 
suuremaks. Selles metamorfoosis on sõnulseletamatut ilu. 
Linn pole minu silmis ühelgi muul hetkel nii kaunis kui 
säärasel paarikümneminutilisel kulgemisel ühest seisun-
dist teise. Tänapäeval võib sellest osa saada vaid väikelin-
nades ja maanteeäärsetes bensiinijaamades. Suurlinnade 
vara süttiv tuledeagressioon tapab diskreetselt hääbuva 
ehakuma. Meie kultuuris on palju valjuhäälset, mis matab 
vaikse kõne tähtsatest asjadest.

■

Meistrimehe toimingud ja salateadmised, lõuendi krunti-
mised ja värvide segamised, kõik see, mida saab teha oma 
käega, on rituaal, osa vaimsusest, mida tahaksin eeldada 

püüdsin mõista taevasina, vaadates sellest mööda, jättes 
selle kõrvale. 

■

Ammuste aegade suured meistrid mõistsid, et tähtis pole 
otsevalgus ega vari, vaid neid lahutav, pinnakonarustel 
hüplev ja komistav, kohe-kohe jõudu kaotav poolvari. 
Rannaäärne säbarlainetus, mis poolsaari ja lahti piirates 
eraldab erinevaid maailmu – voogavat ja püsivat, valgust 
ja varju. 

Otsevalgus jutustab meile eseme pealispinnast, selle aust 
ja uhkusest. Ta ei huvitu sellest, mis peitub sügavamal. 
Pinda mööda libisev poolvari matab värvid pärlhallilt 
värelevasse vinasse, kuid avab meile kõige loodu sisemise 
arhitektoonika. Me saame aimu naha all tukslevatest soon-
test, pinda pungitavast luukumerusest. Poolvari – see on 
valguse ja antivalguse vaheline võitlustanner, sõnad, mis 
öeldud vaikimise ja ütlemise vahel. Nimelt siin toimuvad 
värviga kõige huvitavamad ja tähendusrikkamad meta-
morfoosid Just see ala oli vanade meistrite maalidel läbi 
töötatud kõige süvenenumalt. 

Uinuvas varjus aga kuulutab oma selitatud rännusõnumit 
eilne valgus, mis, peegeldunud toaseintelt ja inimnägudelt, 
on haaranud kõikjalt kaasa mingi varjundi. Ta on kaota-
nud oma jõu ja näo, kuid rikastunud kogemusega kõigest 
olemasolevast. „Varjav valgus“ oli kunagi ühe minu töö 
nimi.

Otsevalgus äratab meis epikuurlase, poolvari filosoofi, vari 
müstiku.
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Päheõpitud tõed, meeldetuubitud näod ei vääri jäädvus-
tamist, tihti osutub tõeks põgus mulje, mida mälu on omal 
seletamatul kombel õilsaks laagerdanud. Kui maalin, siis 
toetun kuhugi mälusügavusse vekitud kildudele, ma lam-
mutan neid veelgi peenemaks pudiks ja panen teistpidi 
kokku. Kuidas sattus „Kenades inimestes“ vanapaari selja 
taha tuulelohe ja mida see tähendab? Ma ei tea ega tahagi 
teada. Ma lihtsalt tean, et see peab niimoodi olema. Nad 
kerkisid minu kujutlusse koos, jõulise ja vastuvaidlemist 
mittekannatava pildina – ja ma usaldan kedagi minust tar-
gemat minus endas, kes selle paki kokku sidus. 

Kuhugi alateadvusse salvestunud muljekildude laamast 
ujub äkki üles peotäis kilde, teravaid nurki pidi ilusasti 
kokku sobitatud ja üksteisesse haakunud. Küllap nad seal 
peidus omaette vaikselt podisesid, passitasid, millised 
servad võiksid kokku riimuda. Kui nad aga päevavalgele 
ilmuvad, on kõik paigas ja valmis. 

Kombineerimise ja väljamõtlemisega siin midagi ära ei tee. 
Või kui, siis natukene. Küll olen aegade jooksul õppinud 
seda podisevat katelt haldama, meelitama sealt välja purs-
kuma just seda, mida vajan. Selleks tuleb lihtsalt kõvasti 
tahta. Ja päris loll ei maksa ka olla. Kui „sutsakas“ on käi-
nud, siis võib küll käivituda analüütiline mõtlemine – et 
endale selgeks teha, mis see nüüd oli, ja kohendada asja 
siit-sealt. Või oodata täiendavat „sutsakat“.

Miks „Hüppe“ tegelased on jäänud hulpima sinisesse tüh-
jusse? See pole näpust välja imetud sümboolika, lihtsalt 
mingid kogemuskillud liitusid minus lühist andvate juhtme-
otsadena. 

oma töödes. Mulle meeldib teha igasuguseid asju, paran-
dada kraani või vahetada tugitooli polstrit. Ma hindan töö-
mahtu kunstiteoses, kuigi tean, et selle tähtsustamine on 
tänapäeval kuulutatud naeruväärseks.

Mingiks hetkeks sõnastan sellegi maksiimi: kunsti missioo-
niks jääb vahendada inimkäe puudutust eraldatuse maa-
ilmas. Jätta käejälgi kõikjale, nagu ürginimene koopaseinale. 
Või nagu grafitit kõrghoone isikupäratule poleerpinnale.

■

Inimkäsi võib ajastut puudutada või mitte puudutada. 
Millegipärast mulle tundub, et inimmõõde oli muljet aval-
dav 17. sajandi Euroopa barokk-kultuuris, võimalik ka, et 
Antiik-Kreekas. Ja kindlasti möödunud sajandi kuueküm-
nendatel – euroopaliku vaimsuse kolmandal kõrghetkel 
minu ajalookäsitluse järgi. Võib küsida, mis oli sellel ajastul 
ühist antiiksete jumalatega? Kuid kas ei pääsenud just siis 
võidule olümposlaste selge mõtlemine, omadus, mis vist 
üheski teises kultuuris pole saanud niivõrd domineerivalt 
keskseks väärtuseks. 

Inimmõõde pole vektor, mille üles või alla suunatud noole-
ots näitaks läbi ajaloo pidevat kasvu või kahanemist. Tema 
väärtus on hüplev. Kõledate tuulte ajastul võib ta kahaneda 
olematuks. Ja siis kaob ka kunstist inimmõõde. 

■

Mulle meeldib vaadelda inimesi. Minu piltidel on peami-
selt ikka inimesed, äärmisel juhul midagi sellist, mis on 
väljunud inimestest ja võib sinna uuesti siseneda. 
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nähtus, mis tekib kunstis paratamatult – kui tegemist on 
kunstiga. 

Kunst on olnud pidev sõda iluga. Ajalugu on täis kange-
laslikke ponnistusi vabaneda läilaks muutunud ilust. Alati 
on aga kätte võidetud null-ilu asemel sündinud midagi, 
mis mõne aja möödudes on inetu pardipojana suled selga 
 kasvatanud ja mida on hakatud pidama uueks ilustan-
dardiks – et seda siis varsti jälle lammutama hakata. Kui 
Édouard Manet esitas 1865. aastal Pariisi Salongis oma 
„Olympia“, põhjustas see skandaali ja šoki kui „kole“ maal, 
ning korraldajad olid sunnitud pildi ümber tõstma kõr-
gele ukse kohale – raevunud publiku käeulatusest eemale. 
Manet ei vaevunud oma modelli tookord kehtivatele nor-
midele vastavaks kohendama. Tavalise, olmetasandisse 
kuuluva olendi eksponeerimine mõjus toonasele publikule 
näkku visatud solgina. Kuid aeg möödus, kaklused on 
kakeldud ja kõik need vaenutsevad ilud ripuvad kõrvuti 
muuseumis, mahtudes meie silmis kenasti ühe nimetaja 
alla – nii et me ei mõista, milles oli toona probleem. 

Klassikaline näide on Picasso, kes oma „Avignoni naistes“ 
mõtles vaid lammutustööle, kuid lõi möödaminnes koge-
mata ka uue ilustandardi (ja sellega lahutamatult seotud 
eetiliste väärtuste pingerea), mis muutus peagi totaalseks. 
Läbi aegade on taolised protsessid toimunud sellise kange-
kaelsusega, et paratamatult sunnivad otsima mingit funda-
mentaalset mõtet. Marko Mäetamme ja Kaido Ole tööd on 
ilusad, ei pääse nad sellest üle ega ümber.

Vaimsus on alati ilus. On kummaline, aga meid vallanud 
esteetiline elamus osutab tihti ka vaimsuse olemasolule.

Mida tähendab metalne kera, mis on mind kummitanud 
läbi aastakümnete, mis võttis koha sisse 1968. aastal „Situat-
sioonides“ ja on hakanud nüüd mind taas kummitama? 

Põrgusse fikseeritud tähendusega sümbolid! Mind ei 
huvita märk, mis loetavalt midagi tähendab. Mind huvi-
tab märk, mille tähendust me kunagi teada ei saa, kuid mis 
jääb mälus kumisema ja millest enam lahti ei saa. 

Sellest alateadvusejutust võib jääda mulje, nagu tahak-
sin kangesti teha sürrealismi. Salvador Dalíd vaatan küll 
meeleldi (ka oma kassile panin nimeks Salvadore). Kuid 
omaenda alateadvuse alumiste korruste pimedatesse ja 
tilkuvatesse koobastesse sisenen vaid aeg-ajalt. Mulle ei 
meeldi seal. Alateadvusele on mul üks hoopis teine amet. 
Ma sisestan sinna igasugust igapäeva pudi-padi, sekka 
ühte-teist minu jaoks tähtsat, ja jään vaatama, mis seal 
otsapidi kokku keeb. Kui sellele tegevusele otsida nimetust 
maailma kultuuri paksudest indeksitest, peaksin vist pöör-
duma hoopis kirjanduse poole ja meenutama hea sõnaga 
Gabriel García Márqueze maagilist realismi. Ju vist olen 
sealt mükse saanud ka oma kirjanduslikes katsetustes.

Nii et olen servapidi ikkagi realist. Friedrich Karlovitš Lehe 
ponnistused pole päriselt tulemusteta jäänud.

■

Tänapäeval heas kunstiseltskonnas ilust ei räägita. Samal 
ajal kui on rehabiliteeritud sõnad „sitt“ ja „nikk“, on „ilu“ 
muutunud kõlblusevastaseks. 

Ometi olen veendunud, et ilu pole pelgalt maitseaine, 
suhkruglasuur, mida riputatakse pildile, et see toit pare-
mini sisse läheks. Pigem on see siiski fundamentaalne 



272 273

nähtus, mis tekib kunstis paratamatult – kui tegemist on 
kunstiga. 

Kunst on olnud pidev sõda iluga. Ajalugu on täis kange-
laslikke ponnistusi vabaneda läilaks muutunud ilust. Alati 
on aga kätte võidetud null-ilu asemel sündinud midagi, 
mis mõne aja möödudes on inetu pardipojana suled selga 
 kasvatanud ja mida on hakatud pidama uueks ilustan-
dardiks – et seda siis varsti jälle lammutama hakata. Kui 
Édouard Manet esitas 1865. aastal Pariisi Salongis oma 
„Olympia“, põhjustas see skandaali ja šoki kui „kole“ maal, 
ning korraldajad olid sunnitud pildi ümber tõstma kõr-
gele ukse kohale – raevunud publiku käeulatusest eemale. 
Manet ei vaevunud oma modelli tookord kehtivatele nor-
midele vastavaks kohendama. Tavalise, olmetasandisse 
kuuluva olendi eksponeerimine mõjus toonasele publikule 
näkku visatud solgina. Kuid aeg möödus, kaklused on 
kakeldud ja kõik need vaenutsevad ilud ripuvad kõrvuti 
muuseumis, mahtudes meie silmis kenasti ühe nimetaja 
alla – nii et me ei mõista, milles oli toona probleem. 

Klassikaline näide on Picasso, kes oma „Avignoni naistes“ 
mõtles vaid lammutustööle, kuid lõi möödaminnes koge-
mata ka uue ilustandardi (ja sellega lahutamatult seotud 
eetiliste väärtuste pingerea), mis muutus peagi totaalseks. 
Läbi aegade on taolised protsessid toimunud sellise kange-
kaelsusega, et paratamatult sunnivad otsima mingit funda-
mentaalset mõtet. Marko Mäetamme ja Kaido Ole tööd on 
ilusad, ei pääse nad sellest üle ega ümber.

Vaimsus on alati ilus. On kummaline, aga meid vallanud 
esteetiline elamus osutab tihti ka vaimsuse olemasolule.

Mida tähendab metalne kera, mis on mind kummitanud 
läbi aastakümnete, mis võttis koha sisse 1968. aastal „Situat-
sioonides“ ja on hakanud nüüd mind taas kummitama? 

Põrgusse fikseeritud tähendusega sümbolid! Mind ei 
huvita märk, mis loetavalt midagi tähendab. Mind huvi-
tab märk, mille tähendust me kunagi teada ei saa, kuid mis 
jääb mälus kumisema ja millest enam lahti ei saa. 

Sellest alateadvusejutust võib jääda mulje, nagu tahak-
sin kangesti teha sürrealismi. Salvador Dalíd vaatan küll 
meeleldi (ka oma kassile panin nimeks Salvadore). Kuid 
omaenda alateadvuse alumiste korruste pimedatesse ja 
tilkuvatesse koobastesse sisenen vaid aeg-ajalt. Mulle ei 
meeldi seal. Alateadvusele on mul üks hoopis teine amet. 
Ma sisestan sinna igasugust igapäeva pudi-padi, sekka 
ühte-teist minu jaoks tähtsat, ja jään vaatama, mis seal 
otsapidi kokku keeb. Kui sellele tegevusele otsida nimetust 
maailma kultuuri paksudest indeksitest, peaksin vist pöör-
duma hoopis kirjanduse poole ja meenutama hea sõnaga 
Gabriel García Márqueze maagilist realismi. Ju vist olen 
sealt mükse saanud ka oma kirjanduslikes katsetustes.

Nii et olen servapidi ikkagi realist. Friedrich Karlovitš Lehe 
ponnistused pole päriselt tulemusteta jäänud.

■

Tänapäeval heas kunstiseltskonnas ilust ei räägita. Samal 
ajal kui on rehabiliteeritud sõnad „sitt“ ja „nikk“, on „ilu“ 
muutunud kõlblusevastaseks. 

Ometi olen veendunud, et ilu pole pelgalt maitseaine, 
suhkruglasuur, mida riputatakse pildile, et see toit pare-
mini sisse läheks. Pigem on see siiski fundamentaalne 



275

Vist on nii, et ilu kunstis pole pelgalt reklaamlisand, see 
seostub elujõu vahendamisega. Elujõu broadcasting’us aga 
kipun nägema kunsti peamist missiooni (jälle üks kunsti 
olemasolu mõte!). Elujõud on alati ilus. Ka see, mida nime-
tatakse puhtaks esteetiliseks naudinguks, kipub tihti olema 
destilleeritud elujõud. Antiiksed proportsioonistandardid 
sisaldasid tegelikult elujõu matemaatilist analüüsi. Monet’ 
„tibi“ kandis endas aga elujõu uut kontseptsiooni, mille 
esialgne tähendus seisnes vastandumises sotsiaalselt jõue-
tuks muutunud ilustandardile (ju siis ka elamisviisile), 
kuid mille ilutähendust õpiti mõistma alles hiljem.

Mingil hetkel ajaloos ilmub välja inimrühm, kes peab senist 
elujõu käsitlust hoopistükkis nõrkuseks ning sellel rajane-
vat ilukujutelma naeruväärseks. Tihti öeldakse siis, et ilu 
kui selline on naeruväärne. Kui veab, muutub seesugune 
mässukunst mõne aja pärast klassikaks ja siis avastavad 
kõik, et see on ilus. Kõik on mõistetud suubuma ühte ja 
samasse katlasse, ja katla serval istub sama kurat, sorkides 
oma hargiga leemes hulpijaid.

Aga kunst, mis näitab koledusi? Koleduste näitamine-vaata-
mine nõuab jõudu, see pole nõrkade tegevus. Francis Baconi 
peletised ongi vaadatud jõujuurikast vanamehe silmadega, 
värdjalikkuse näitamine toimub elujõu positsioonilt. Kunst-
nik kaardistab inimesse peidetud defekte ja väärarenguid, 
kuid ei tee seda õuduste kollektsioneerijana, pigem diag-
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tuse, looduse ilu või abstraktse värvirõõmuga. Nuudi või 
präänikuga. Peaasi, et tahm lendaks!

Jumal on teinud ülimalt targasti, ühendades selle prot-
sessi mõnutundega. Nagu ta on seda teinud ka soo jätka-
mise puhul ühtede teiste truupide harjamisel. Võrdlus on 
mõtlema panev! Naudingul näib maailma asjades üldse ole-
vat sügav tähendus. Ei ole siis ka kunstiga kaasnev silma-
rõõm lihtsalt mingi suhkruvõõp, mis kibeda pilli magusaks 
teeb, vaid midagi olemuslikku. 

Ilu, see on sümbol.

Kuid see jutt ilust läheb läilaks. Ärgem lihtsalt unustagem, 
et ka roosidele tuleb kallata sitta.

■

Eespool juba kuulutasin valjuhäälselt, et kunsti missioon 
on aidata inimesel elada. Kuid elada võib aidata ka ham-
burgerisöömine või hoopis selle söömisest loobumine – 
kuidas just keegi õigeks peab. Lisaks veel lugematu hulk 
asju, mida inimene oma tarkuses või rumaluses on välja 
mõelnud. Ja kindlasti suurendab elulootusi ka hoidumine 
nii mõnestki kunstivaldkonda liigitatud asjast.

Samas me oleme harjunud kunstiks liigitama ka tervet 
hulka selliseid asju, mis tegelikult teevad elu kibedaks. 
Mille muuga kõik need Kafkad õiendavad! Kuid kas see 
mõnus Kafka-vaba elu koos hamburgerisöömisega on just 
kõige tervislikum asi? 

Kunstil on mõnikord kõik sadomasohhismi tunnused. 
Kunst võib tähendada masturbeerimist – ise teeme, ise 

„Jälkuse“ pildid üritavad tihti kasutada „jälke“ värve, 
räpakat teostust, närustatud lõuendit. Kuid pärast esimest 
šokki me näeme, et oma formaalstruktuurilt ketravad nad 
ikka ja taas ilulõnga. See oleks nagu proovikivi – kas on 
kunst või ei ole. Ilu on tugevate tegevus. Päästmatult inetu 
on nõrkuse kunst. Hädaldav, virisev kunst. Kui nõrguke 
püüab toota ilu, on tulemuseks seep, seega midagi kohu-
tavat. Juhtub, et kunstiteos kuulutab tühipaljalt: „Ah, küll 
ma olen ilus!“ Pole midagi inetumat kui lame ilu. 

Nähtavasti on küll võimalik kunst, mis nii tugevasti püüab 
vältida ilu, et tal see ka koguni õnnestub – ja et ta ka kunagi 
ilusaks ei saa. Eks ka sellel on oma koht päikese all – millel 
kõigel kuradil pole seal oma kohta! Las ta siis olla! 

Kunsti üks suuremaid müsteeriume ongi see, et jälkus ja kole-
dus võivad siin osutuda iluks. Tegelikult panid selle paika 
juba muistsed kreeklased, mõeldes välja katarsise mõiste. 
Puhastumine läbi vapustuse. See, mis kutsub esile vapustuse, 
pole tavaliselt ilus (kuigi võib olla). Kuid puhastumine on 
alati ilus. Pelk ilu on lame, pelk jälkus on lame. Mingil hetkel 
saavutavad nad ühinedes teravuse. Nad ripuvad teineteise 
kaenlas, suutmata vabaneda. See on sündmusteskeem, mille 
järgi tiksub kogu meid ümbritsev elu. See ongi katarsis. Kui 
kunst tahab seostuda eluga, pole temalgi teist teed.

Vapustamisega on lugu lihtne, sellega saame hakkama. 
Õilistumisega on asi raskem. Konks on selles, et kunst tuu-
lutab läbi ja hoiab avatuna mingid erilisi kanaleid meis 
endis – seda korstnapühkijatööd ei suuda teha ükski teine 
meedia, ei suuda kõik need teadused ja ebateadused. See 
ongi „elada aitamine“. Nii vaadatuna võib teinekord tun-
duda koguni ükskõik, millega neid torusid just harjatakse –  
kas sotsiaalse vastutustunde, maise või jumaliku armas-
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kusagil ümberlülitus ning mõni abstraktne või äratuntav 
kujund seob meid teise inimesega, õnnega, valuga, sünni 
või hävinguga, toob meis esile aimuse millestki meie laoks 
fundamentaalsest. Seda äratundmist nimetangi ma TÕEKS 
ja minu unistus on tabada seda lõuendil. Kunst loitsib asjad 
ja inimesed ja põõsad ja hingevalu ja armastuse – ja kõik 
selle hea ja koleda, mis maailmas leidub – meile lähedaseks. 
Ja küll me siis juba ise saame neid endale ära seletada.

Käe ulatamine jumalannale – kas kunsti missioon ei peitu 
mitte selles?

■

Aga ikkagi…
Minu ärevate noorusaegade kunstiusu põhimantra oli 

veendumus, et pole midagi ilgemat kui kunst, mis jutustab 
lugusid (kui need lood ei tulene just alateadvuse tumedatest 
sügavikest). Oli ju solgiauku heidetud sotsrealismi üheks 
peamiseks tunnusjooneks literatuursus – pildid kirjelda-
sid, kuidas rõõmsad tööinimesed talitavad, kuidas saavad 
edukalt hakkama oma pisimuredega. Fjodor Rešetnikovi 
maal „Jälle kaks!“ kujutas viletsa hinde saanud koolipoisi 
kojujõudmist ja seda, millise psühholoogiliselt erineva suh-
tumisega võtavad teda vastu pereliikmed – kuni koerani 
välja (peab tunnistama, et see on esitatud briljantselt!). Mil-
line õudus! Selline kunst oli out, kunsti kõnekeeleks võisid 
minu toonases kultuurimaailmas olla vaid värvid, vormid, 
rütmid oma peene mõjuga alateadvusele või siis kusagilt 
hämarast esile kerkivad seosteahelad. Seda usun küll täna-
seni, et näiteks Giotto õrn poeetika ei tulene pühakulugude 
jutustamisest, vaid tema freskode imeliselt tasakaalustatud 
struktuurist. Ei saanud ma nende abil midagi rohkemat 
teada pühameestest – tühja nendest –, kuid mulle sai osaks 
vaimulaeng, mis oluliselt korrastas minu maailma. Mida 

naudime. Kunst võib olla mungalik karskus ja veel seda, 
teist ja kolmandat. Igasugune määratlus jätab rajajoone 
taha mõndagi, mida intuitiivselt oleme harjunud pidama 
kunstiks; iga väide „see pole kunst“ haarab kaasa lahmaka 
seda, mis kindlalt kuulub kunstivalda.

Kõikide „kunsti uurimisainetega“ tegelevad (et kunstnik 
„uurib“, on viimasel ajal käibele läinud sõnakõlks, mis 
mulle äärmiselt närvidele käib) ka igasugused teadused 
ja poolteadused, kollane ja mittekollane meedia. Must 
ja valge maagia. Võiks eeldada, et kunstil on mõtet sõna 
sekka öelda vaid siis, kui ta suudab välja käia midagi, mis 
teistele pole jõukohane. Mida siis?

Vist olen vanamoodne inimene, et usun sellistesse asjadesse 
nagu tõde ja missioon. Et tõde jõuab pahatihti meieni alles 
siis, kui ta on lahkunud. Ma ütlesin siin välja vägagi ohtliku 
sõna „tõde“. Tõdesid kuulutatakse riigikogu tribüünilt ja 
skautide kokkutulekutel. Tõde pidavat olema asi, mis tuleb 
pähe õppida ja milles ei tohi kahelda. Hoidku Jumal kunsti 
selliste tõdede eest! Hoidku ka meid meie igapäevases elus!

Definitsioon kipub tihti hävitama defineeritava, mõõte-
riist mõõdetava, tõe sõnastamine tõe enda. Kunst on oma 
olemuselt defineerimatu. See pole defineerimisaparaadi 
nõrkus, vaid johtub kunsti püüdest väljuda definitsioonide 
maailmast määramatusse. Ilmselt on see inimesele viimane 
pelgupaik äraseletamiste risttule eest. Kunst on lõpmatus, 
mis võib sisaldada mida tahes. Me võime sealt noppida kil-
lukesi, mis on täiesti defineeritavad, ja siis hõisates kuulu-
tada, et oleme jõudnud tuumani. Paraku kunsti olemus ei 
seostu selle äraseletatud killuga, vaid tolle avastatud pisi-
tõe pea kohal lainena kokku lööva määramatusega.

Mõnel õnnelikul hetkel käib pimedas kriuks ning me 
tajume maailma lähedalolekut. Teadmata põhjusel toimub 
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Ma ei usu kunsti rolli ühiskonna sotsiaalsete hoiakute 
kujundajana. Sellise kunsti kesine tõhusus ei õigusta kulu-
tatud jõudu. 

Olen oma elu jooksul olnud tunnistajaks vähemalt neljale 
perioodile, mil hüüdsõnaks oli kunsti sotsiaalsus. Esimene 
oli räige stalinlik sotsrealism, mille „päikesevalguses“ sai 
Kunstiinstituudis õpitud ja millest kõrvalekaldumine võis 
olla eluohtlik. Järjekorras teine oli sõjajärgne Itaalia neorea-
lism, millel oli oluline mõju meie kuuekümnendate aastate 
„karmi stiili“ väljakujunemisele (ja mis jõudis meie tead-
vusse üheaegselt Mehhiko poliitilise monumentaalkuns-
tiga). Mingil hetkel haaras see mind jäägitult. Mõne aja 
pärast ilmus ja kadus seitsmekümnendate uusvasakpool-
susest sündinud „angažeeritud kunst“. Ka see jättis eesti 
kunsti oma jälje. Nüüd, neljanda lainena, kummitab „sot-
siaalne tundlikkus“ näitusesaalides läbi virna laotud ese-
mete ja monitoride vilkumise. Neis kõigis on rohkem ühist, 
kui esmapilgul paistab. Neid kõiki ühendab illusioon, et 
kunst uurib sotsiaalset maailma. Kuid ma võin vist tuletada 
reegli: iga järgneva sotsiaalsusdiskursusega on nõrgenenud 
taolise kunsti tegelik toime sootsiumile. Stalinlik sotsrealism 
suutis päris hästi oma väärastunud sihte saavutada, tema 
mõju massikujutelmadele oli arvestatav. Ta võis olla vastik, 
kuid igal juhul oli ta tõhus. Järgnevate lainete mõju ühis-
konnale osutus kord-korralt nõrgemaks. Tänane sotsiaalselt 
orienteeritud kunst on taandunud kunstnike ja kuraatorite 
siseringi mänguks, mille mõju väljaspool olevale on tühine. 
Kui kunagised Repini „Burlakid“ võisid oma aja õrnukesi 
intelligente vapustada, siis mõne tänase installatsiooni 
ehmatused võivad katarsist pakkuda vaid kitsale mõttekaas-
laste ringile. Kunst muutub siseringi mänguks. 

Jumal hoidku – siseringlus kunstis pole minu silmis 
kunagi olnud mingi patt. Seekord on aga asi siiski natuke 
teisiti. Kui juba mängida sotsiaalse sõnumi peale, peaks 

Giotto ise sealjuures mõtles, ei pidanud ma oluliseks ja ega 
see vist oluline polnudki.

Nagu juba küllalt kuulutatud, olin fanaatiline muuseumi-
tes käija. Äkki aga märkasin, et olles küllastunud kõrgetel 
vaimulainetel hulpimisest, otsisin ikka ja jälle üles pisike-
sed, anekdootlikult igapäevaste lugudega sündmusepil-
did. Žanrimaalid, nagu tookord öeldi. Väikeste holland-
laste kõrtsiseiklused, peredvižniku maal sellest, kuidas 
aadlipreili tuhiseb minema tüütu kosilase seltskonnast – 
papa-mamma suureks nördimuseks. Äkki oli neid ülimalt 
tore vaadata. Selles huvis oli midagi perversset, ma olin 
veendunud nende piltide alaväärtuslikkuses, kuid ometi 
nautisin neid täie rauaga.

Millest siiski see visa huvi? Oleks nagu tegemist olnud 
mingi sügavusse surutud sublimeeritud kujutlusmän-
guga. Äkki aga tamm murdus. Olen ka ise hakanud maa-
lima lugusid. Kuidas mees kukub, kuidas teda sikutatakse 
kõrvast. Takkajärele märkan üllatusega sedagi, et ka minu 
varasemates töödes oli jutustust rohkem, kui minu eakaas-
laste puhul just kombeks oli („Söömaaeg“, „Hüpe“). 

Kas olen muutunud oma noorusideaalide reetjaks? Nüüd 
leian, et Rešetnikovilt on palju õppida. Mingil määral on 
sellise kunsti puhul tegu argisuse poetiseerimisega. Lugude 
jutustamine toob enamikul juhtudest kaasa sotsiaalse 
mõõtme – mida ma samuti olin pikka aega vältinud.

■

Leidsin unustatud failist paari aasta eest kirjutatud teksti. 
Siin see on:
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kui kunstnike sõnad oma teoste kohta – mis sest, et need 
on tavaliselt lausutud siiras usus ja veendumuses, vere ja 
elu hinnaga. Nende tähendus hajub enne, kui söök sooli-
kates seeditud. Kunsti müsteerium näibki peituvat selles, 
et tõelise šedöövri tähendus asub alati mõõtmatult kõrge-
mal ja eemal tema loomist toitnud sõnadereast. Muidugi, 
ega midagi ei sünni tühjast kohast. Ju ikka kunstniku kukla 
taga midagi vasardas, midagi pudenes sealt ilusasti sõnas-
tatud algideesse, kas näpuotsatäis või kõike mattev mass. 
Ja pole ime, kui vaataja punub oma mõtte- ja äratundmise 
pesa hoopis sellesse salaainesse. Tihti on siis kunstnik sol-
vunud, et teda mõisteti valesti. Kas tõesti valesti? Erinevate 
tõlgenduste võimalikkus näitab vaid teose haaret, millest 
autor ise ei pruukinud teadlik olla. Kuid mis peamine – see 
selgitab klassikalise kunsti elujõulisust tänapäeval. Kuna-
gised põletavad ideed ja probleemid, mis said mõne teose 
sünni põhjuseks, on kaotanud meie jaoks igasuguse tähen-
duse, nad ei huvita meid enam. Kuid teos elab ikkagi.

Mul on hea meel, kui mõni kunstihuviline selgitab minu 
maali mõtet viisil, millele ma ise poleks ealeski tulnud. See 
kinnitab ainult töö kvaliteeti.

Kas kõik need veinipokaalide kõrval kirglikult läbi 
vaieldud kunstimõtted on mõttetused? Vahest siiski mitte. 
Näib, et kunstnike konstrueeritud teooriad toimivad nagu 
loitsud, mille abil viiakse end loometööks vajalikku transsi. 
Või siis rahuldatakse edevust, milleta sessinatses maailmas 
ei saaks teoks ükski oluline tegu. 

Loitsu puhul pole oluline sõnade loogiline, sõnaraama-
tulik tähendus, vaid see, et õigel ajal lausutud tuuleloits 
paneb tuuled puhuma. Tekstina pole ükski loits teisest 
parem, kuigi mõnda on huvitavam lugeda. Loits toimib 
vaid siis, kui loitsija ise vankumatult usub iga kirjavahe-
märgi ja kirjatähe asendamatusse oma pühas lauses – ja kui 
ta ei anna armu ketseritele. 

väärtusmäärangutesse kuuluma ka sõnumi levik. Antud 
juhul jääb selle toime aga nadiks.

Ma ei soovi kõige sellega tegemist teha.

Ma olin siiski piisavalt ettevaatlik, et lisada: „But never say 
never!“

■

On vist kõige ebameeldivam, kui kandadele kipub astuma 
sinu enda vari. Märkan, et minu piltidel võtavad kohad 
sisse need, kes on hädas oma olemisega. Või kelle olemas-
oluga on hädas tuimad möödujad.

Ma maalin inimesi, kes ei suuda vabaneda köidikutest, 
mille olemasolu nad tihti ei märka („Vabad inimesed“) või 
masendavalt elurõõmsat kooslust, kelle kutsumus on olla 
külalised („Külalised“).

Ammu on möödunud entusiastlikud ajad, mil põhjenda-
maks oma loometööd püüdsin sõnutsi kokku seada kee-
rulisi loogilisi süsteeme. Jõudsin vaid äratundmiseni, et 
kunstnikud (nende seas ka mina) on loomuldasa rumalad 
inimesed. Enamik nende (ka minu) sõnastatud teooriatest 
ei suudaks analüütilise mõistuse lammutavale rünnakule 
kuigi kaua vastu panna. Ja ennäe – nende logisevate teoo-
riate toetusel loodud teosed elavad kangekaelselt edasi, 
tihti juba sajandeid. Enamgi veel – taolise defektse pärmi 
kääritusel on valminud vist kõik suurteosed, mis sajandeid 
on erutanud inimkonna meeli. Mineviku esteetilised teoo-
riad on surnud, nad pakuvad vaid ajaloolist huvi. Kuid 
neist sündinud kunstiteosed elavad oma igavest elu. See 
on kultuuriloo üks suurimaid paradokse. Üks kunstihuvi-
liste levinumaid eksitusi peitub selles, et kunstiteoste dešif-
reerimisel on ikka ja jälle lähtutud loojate endi (või nende 
mentorite) pakutud lähteskeemidest. Ei ole suuremat valet 
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eesmärki. Selleks eesmärgiks ei saanud olla allaheitlik 
peitumine jumaliku ettehoolduse vatiteki alla. See eeldas 
Tegu. Siht võis olla vaid inimkonna teenimises, võimalik 
koguni, et eneseohverdamises. Inimkond tasub selle eest 
kuulsusega. Kuulsus oli tasu, aga ühtlasi sertifikaat, mis 
pidi kätte antama tõendina, et elu on elatud õigesti. See 
asjaolu pakkus eriti huvi. Juba lapsena teadsin, et pean 
saama kuulsaks. Ma kukkusin läbi. Ma pole jõudnud lähe-
dalegi tuntuse miinimumtasemele, mida pidasin õigus-
tuseks kunstnikuks olemisele. Ma ohverdasin perekonna 
kunstile ja kunsti perekonnale. Ma kaotasin mõlemad. Ma 
osutusin kehvaks perekonnaisaks. Mul ei jätkunud närvi, 
et siduda ennast poliitikaga piisavalt pikaks perioodiks, 
mis oleks andnud välja elutöö mahu. 

Võrreldes noorussihtidega peaksin nüüd lugema oma elu 
nässuläinuks, kuid ma ei kiirusta sellega. Minu elus on 
keskseks saanud väärtused, mida ma noil kuldsetel aega-
del ei osanud sihtidena sõnastada. Elu on olnud üks paras-
jagu põnev värk, olen kaifinud igasuguseid kummalisi 
olukordi. Mõnu, mis ma sellest olen tundnud, jääb mingi 
energiakogumina kusagile hõljuma. See on minu illu-
sioon surematusest. Eks see maailm olegi üks kollektiivne 
mõnude kogum. Ka kannatuste kogum. See, mis saavuta-
mata, ei vaevagi mind enam nii väga. 

Olen järginud eesmärke, mis saavutatuna on muutunud 
mõttetuseks. Võimalik, et see on igasuguste sihtide olemus ja 
tuum. Tähtis pole eesmärk, vaid teekond selle poole. Elu ilma 
teekonnata on äpardunud. Või on see kõik enese õigustus?

Ma usun ikka veel suure algustähega ideaale, mida mulle 
lapsepõlves sisendati. Ka seda, et kohustus missiooni ees 
on kõrgem kui kohustus iseenda ees. Nüüd näen, et sageli 

■

Olen mõistnud, et minu asi pole konstrueerida süllogisme. 
Minu asi on fikseerida õnnelikul hetkel leitut, raamida tõe 
lähedaloleku tunnet. Olen samm-sammult lähenenud aru-
saamale, et kunstniku tarkus seisneb targutamisest loobu-
mises. Kunstnik on indikaator. Ta registreerib, et midagi on 
toimumas, teadmata teinekord, milles on asi. Sedapuhku 
pole küsimus tema lihtsameelsuses. Kunsti missioon ongi 
tegelemine tõdedega, mis pole põhimõtteliselt defineerita-
vad ega allu formaalloogilisele töötlusele.

Ma usun, et kunsti peab tegema, see on tähtis ja vaja-
lik. Vajalik kellele? Ei kellelegi. Kunstihuviliste osa inim-
konnas on kaduvväike. Kuid ometi ei suuda ma vabaneda 
müstilisest usust, et kunst kuulub nende asjade hulka, ilma 
milleta maailm ei püsiks koos. Euroopa oleks tunduvalt 
vähem Euroopa, kui Michelangelo poleks ühe suhteliselt 
ahta võlvruumi lakke maalinud „Maailma loomist“.

Ehmatusega märkan, et kõik, millest rääkida tahan ja 
tohin, hakkab otsa saama. Peotäis paberit – see on siis kõik, 
mis katab ühte elu. Täieliku avameelsuse kuulutamine on 
kaunikõlaline, kuid mitte lõpuni aus. Iga inimese hinge 
avamisel jääb alati alles varjatud jääk – sete nii heast, kui 
halvast. Ma ei suuda ikka veel kõnelda valust, mida olen 
kas tahtmatult või hoolimatusest põhjustanud teistele ini-
mestele. Ebausklikult kardan rääkida rahust ja selgusest, 
mille olen saavutanud. Ja Jumalast. Kuid kirjutades olen 
seadnud endale kohustuse manada hindamiseks vähemalt 
enda silme ette valikuta kõik olnu. Koos kirjutamisega val-
mis ka teine elulugu, mille olen peitnud endasse.

Ma olen kasvatatud eelmise sajandi alguse heas humanist-
likus traditsioonis. See eeldas paljude asjade kirjutamist 
suure algustähega. Lapsepõlvest peale uskusin elu üllast 
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mis katab ühte elu. Täieliku avameelsuse kuulutamine on 
kaunikõlaline, kuid mitte lõpuni aus. Iga inimese hinge 
avamisel jääb alati alles varjatud jääk – sete nii heast, kui 
halvast. Ma ei suuda ikka veel kõnelda valust, mida olen 
kas tahtmatult või hoolimatusest põhjustanud teistele ini-
mestele. Ebausklikult kardan rääkida rahust ja selgusest, 
mille olen saavutanud. Ja Jumalast. Kuid kirjutades olen 
seadnud endale kohustuse manada hindamiseks vähemalt 
enda silme ette valikuta kõik olnu. Koos kirjutamisega val-
mis ka teine elulugu, mille olen peitnud endasse.

Ma olen kasvatatud eelmise sajandi alguse heas humanist-
likus traditsioonis. See eeldas paljude asjade kirjutamist 
suure algustähega. Lapsepõlvest peale uskusin elu üllast 
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■

Jüri Arrakul on tema usk.

Subbil on korrastatud ilumaailm, kus ka umbrohtude rohi-
misel peab olema ülimalt ettevaatlik.

Lembit Sarapuul on tema ürgjõud, kõverad jalad, mille 
vahele on ülimugav maakera haarata.

Toomas Vindil on vaiksed, vahel ultrahelised meloodiad.

Minul on kahtlused. 

on sellest saanud tühja tuule tagaajamine. Mõnikord? Ena-
malt jaolt? Ma ei tea, sellel pole tähtsust. Loeb, et see hoiak 
on minu elule andnud aroomi. 

Tüütu jutlus elu eesmärgist lähtub tavaliselt eeldusest, et 
kusagil kõrgel on olend, kes ülesandeid jagab ja tulemusi 
kontrollib. Kui seal ongi keegi, siis on tal tähtsamatki teha, 
kui meile töökäske jagada. Oleks alandav vastutust tema 
kaela ajada. Kui aga elu eesmärk on meie enda intiimasi, 
siis pole mõtet sellega teiste kuuldes eriti laiutada. 

Väärtussüsteem, mida jälgin, pole kõrgema jõu poolt üles 
seatud elektrikarjus, mis peaks inimkarja koos hoidma. Ma 
olen esteet, see kõik on minu jaoks lihtsalt kogum ilureeg-
leid, mida eirates oleks võimatu oma elust kunstiteost teha. 
Milline siis ka poleks nende ilureeglite päritolu. 

Kui saabub kokkuvõtte aeg, võiks eksperthinnangu aluseks 
olla selle eluks nimetatud kunstiobjekti kompositsiooni 
parameetrid, detailide ja terviku kooskõla. Vast ka inno-
vatiivsus. Õnnestunud elu võiks olla nagu harmooniline 
klassikaline kompositsioon, või hoopis kui tänapäevane 
multimeedia objekt. Olen alati imetlenud inimesi, kes on 
suutnud elada stiilipuhtalt. Pean tunnistama, et minu elu 
on olnud üksjagu kaootiline. Nagu ka see raamat.

Minu põhimõte on olnud kahelda selles, mis asub pealis-
pinnal. Kunagi ammu lugesin kusagilt, et võime kahelda 
on intelligentsuse sünonüüm. Need sõnad läksid hinge ja 
sinna nad jäid. Imelik, et just selles ütlemises ei suutnud 
ma enam kahelda. 

Ärge aga seda, mis siin kirjas, liiga tõsiselt võtke. Ka minul 
on omad loitsud. Edevust aga ma ei püüagi varjata. 
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