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Mari Tarand. Ajapildi sees. Lapse-
põlv Juhaniga. Tartu: Ilmamaa,
2008. 271 lk. 

Panna väga lähedasest inimesest kirja
tema noorukiiga, „nagu see oli”, seejuu-
res ikkagi truuks ja ausaks jäädes, on
vägitegu. Mari Tarandi loomuomaselt
südamlikult, õe säästva ja samal ajal
elutarga pilguga nähtud Juhani lapse-
põlv, põimides ühte elu ja luule, on raa-
matus võtnud õrna ja ka dramaatilise
jutustuse kuju. Nõukogude aja alguse
taustale joonistuv elupilt on saanud
kirkalt läbipaistev-tuttavlik, mitmeti
nagu Juhan ise seda vahel oma kaastee-
listele meenutas. Seal pole peaaegu jäl-
gegi geeniuse märkide otsimisest – on
lihtsalt jutustus ühest väikesest poi-
sist. Raamat võiks olla ka nende jaoks,
kes eesti luuleilmas eriti kodus pole,
ühe väga tundliku lapse elupilt tolle aja
pildi sees. Muidugi on Juhan juba oma
loomes kõneks võetu vahendusel mit-
med teemad õele ette andnud. Kuid
võrdselt väärtuslikuks teevad raamatu,
õilistavad teksti nii Mari vahetus ja sii-
rus kui ka Juhani enda maailmanäge-
mise dramaatilisuse mõjus vahendami-
ne. See muudab eriliseks lood koolist
popitamisest, tundide segamistest,
kambavaimu peegeldustest jms, mis
kuuluvad ju loomulikult kooliaja ja lap-
sepõlve juurde. 

Muidugi pole raamat kogu tõde, kuid
mis kirja pandud, on väga usaldusväär-
ne. Nii mõndki olulist probleemi ja sei-
ka on küll vaid markeeritud, kuid
ruum ja märgistik, mis peaksid kaardis-
tama maailma, mida Mari ja ta õed
Juhaniga jagasid, on pildi taustal, mil-

le Juhan ise oma sirgumisest jättis, ter-
vikuna tuttavlik. Mõjusate maamärki-
dena on lisaks pereelule nähtavaks
muudetud Juhani elamuslike kogemus-
te juured: tema luule lõunaeesti päri-
muslikud tagamaad, mitmeti teise isa
rolli tõusnud „süngevõitu aadliku”
Märt Laarmani kuju ja muudki, mis
selgitab ka Juhani luuleilma. 

Mari kirjutab ka Juhani loome reaali-
dest: kohtadest, inimestest, sündmus-
test, millest on sündinud üks või teine
luuletus. Oleks siiski liialdus väita, et
luuletuste taga pole enam saladusi, et
nüüd teame, „kust see laps need laulud
sai”. Aga vahetusse elumaailma on  õde,
kes ehk ainsana veel mõningaid seoseid
näha oskab, Juhani luule nüüd sisse kir-
jutanud. Igatahes on need seosed, millest
mõne jälile lubab jõuda vaid kõrvuti ela-
tud elu, väärtuslikud nii mitmegi luule-
tuse sünniloo mõistmiseks. Need on
väärtuslikumad kui  mõnedki psühho-
analüütilised konstruktsioonid, mille
liistule ka Juhanit vahel tõmmata on
üritatud ja mis loovad luuletajaist ärava-
hetamiseni sarnased portreed. Mari
Tarandi raamatust saab kinnitust, et
veidigi teistes oludes oleks Juhan kind-
lasti kirjutanud ehk teistel teemadel ja
teda oleksid saatnud teised mälupildid.
Kuid luuletajana oleks ta kindlasti
olnud „seesama Juhan”. Kirjanduseks
kasvab elumaailm alles ande toel, mis on
suuresti antud jumala armust. 

Muidugi – on sedagi, mis jääb Mari
horisondi taha. Väljapoole kodu jäänu
ja valdavalt sõpradega jagatu – seda ta
ausalt sedastabki. 

Loomulikult pole Mari Tarandi
Juhani-raamat ainult Juhani lugu. See
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on suuresti perekonna ja isegi kogu
Eesti kultuurilugu, ja seda taotlusli-
kult. Juhani elukäik kuulub Viidingute
perekonnalukku, kus ta pole mitte esi-
mene luuletaja. Kohati tekib küll tunne,
et Mari on olnud liigagi kitsi kõige sel-
le vahendamisel, mille nii ühiskorter
Pärnu maanteel kui ka pereringi kirjan-
duslikud-kultuurilised võrgustikud kät-
tesaadavaks muutsid või lausa koju
kätte tõid. Kuid siis oleks see raamat
olnud juba üks teine raamat. Juhani-
raamatu kirjutamise mõttes on ta saa-
vutanud üsna mõistliku kompromissi,
salgamata maha oma elu ja olemata
pelgalt oma luuletajast venna elu kroo-
nik. 

Sügavalt, aususe, usalduse, siiruse,
truuduse jne piire testiv kodu, respek-
teeriv ja samas närviliselt pulseeriv
vahekord ümbritsevaga, mille keskel
Juhan meheks kasvas, kumab läbi raa-
matu igast lausest. Saame ka konkreet-
set kinnitust sellele, kust pärines Juha-
ni kiindumus ja luuleski peegelduv nõr-
kus Juhan Jaigi, Jüri Parijõe, Karl
August Hindrey ja mõne teisegi meie
lastekirjanduse klassiku vastu. Nende
kirjanike ettelugemine oli Viidingute
pere lastetoas tähtsal kohal. Hindrey ja
Jaik ei lasknud ka juba täismeheks
saanud Juhanit lahti, ta armastas neid
tsiteerida. Nende loomulikkus ja ande
mängulisus olid Juhanile kogu elu
armsad. 

Vast kõige suuremat hingejõudu on
Marilt nõudnud Juhani ja ta lähedaste
suhete ajapilti seadmine. See on olnud
mitmeti delikaatne, kui ehk Täduks
hüütud Anna Kann välja arvata. Kui-
das ka polnud – Tädu oli kohati see
peaaegu rebenematu lõim, mis liitis
kokku elud, mis kippusid nooruki „tor-
mi ja tungi” maailmas kohati dramaati-
liselt üksteisest eemalduma. Tahte-
kindlast suure pere emast Linda Vii-
dingust avaneb raamatus eelkõige
romantilisem pool. Ema Linda oli eesti-
aegne inimene, ja kuigi ma pole saanud
faktilist kinnitust sellele, nagu oleks ta

olnud seotud kodutütarde liikumisega,
sobis ta mitmete joonte järgi selle
kuvandisse. Eesti ajast oli ta kaasa too-
nud ka karskusliikumise ideaalid, mille-
lel polnud suhtes pojaga mitte just kõr-
valine roll. Mõnegi traumaatilise konf-
likti on Mari väärikalt kirja pannud.  

Mari pilk Juhani keerulisele kooliaja-
le on leplik, mitte süüdlasi otsiv, ja ise-
gi Juhani tempude eest õpetajate käest
andeks paluv. Juhanit säästis suuresti
sünniprivileeg, tõsiasi, et ta õed olid
olnud sama kooli musterõpilased. Vää-
rikas perekondlik taust hoidis koolijuh-
te kärsituist otsustest, millega „pers-
pektiivitud” lapsed kiiresti välja roogiti.
Oli ka eestiaegseid õpetajaid, nagu pr
Etwerk, kes säilitas nende omaaegsete
kultuuriinimeste solidaarsust, kes hin-
dasid üle kõige ande sära, aga olid
samal ajal ka nõudlikud. Ilmselt just
mõni õpetajaist ei lasknud skandaaliks
paisuda nõukogudevastasel meelsusel,
mille kohta jõudis tõendeid ka direkto-
rite, tõeliste nõukogude inimeste kätte.
Mõni võib ehk kahtlustada, et mitme-
sugused viited poistekampade relvalem-
busele, venevastasele vaimule, nooruki-
te protestimeelsusele jne on lõiv nüüd
moes olevale vastupanudiskursusele.
Õnneks on säilinud ka allikaid: just nii
see oli. Viiekümnendail-kuuekümnen-
dail koolis käinud põlvkond põdes valu-
tumalt läbi romantilise vabadusvõitluse
ja salaorganisatsioonide loomise perioo-
di kui Stalini-aegne, kes maksis samade
poisikesemängude eest laagriaastatega. 

Arvan, et koerus oleks õige sõna sel-
le kohta, mis muutis Juhani kohati ras-
keks õpilaseks, kui konfliktini viinud
pimedad puhangud välja arvata. Nalja-
tegemise lusti kõrval proovis ta aga
juba siis kõigiga, ka õpetajaga, jõudu –
nagu hilisemas elus, kui ta lausa pidi
seltskonnas liider olema. Tegelikult –
armastatud ja imetletud – oli ta taltsu-
tamatu päikeselaps, hele ja särav oma
mõtte- ja tundemaailmas. 

Kuid lõpuks said õpetajad oma auto-
riteedi päästa vaid Juhani koolist tõrju-
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Selle Jingyi Gao hiinakeelse raamatu
tiitli eestikeelne tõlge oleks „Hiina keel
ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keele
ning uurali keelte ja indo-euroopa keel-
te ühiste allikate alased avastused ja
uurimused” (Peking: Hiina Ühiskonna-
teaduste Kirjastus, 2008). Noor hiina
keeleuurija Gao on varem avaldanud
Eestis kolm ingliskeelset teaduspubli-
katsiooni – kaks  artiklit ja broπüüri1 –,

mis on vaatlus- aluse raamatu eellooks.
Raamatule on kirjutanud eessõnad kaks
hiina lingvistikaprofessorit Shangfang
Zhengzhang ja Zheng Feng ja selles on
kaheksa peatükki.

Peatükk 1 (lk 3–22) annab ülevaate
hiina keele algupära uurimisest ning
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misega. Juhani enda vahekord eelkõige
7. keskkooliga ei olnud nõnda leplik
nagu ta õdedel. Nii sattus mu ema
perekonnatuttav pr Julie Mihkla juures
kuulma pedagoogide langetatud diag-
noosi koolist lahkunud Juhanile: „Küll
see Viidingute perekond võib ikka
õnnetu olla. Kõik kolm tütart olid nii
andekad – läbi viielised –, aga ainus
poeg – Juhan –, see on ju kretiin.” Kui
Juhanit juba hiljem 7. keskkooli „au ja
uhkuse” hulka arvama hakati, siis kaa-
lus ta koolist esinemiskutseid saades,
kas sinna minna või kuidas seal esine-
da. Ma pole kindel, kas ta üldse oma
vanas koolis esinemas käis. Uue kooli-
ga oli tal õnne. 

Ka Juhani edaspidises saatuses on
tähelepanuväärne jälgida, kuidas sot-
siaalne kapital, väärika perekonna võr-
gustik, mis kooliajalgi säästis teda
mõnda aega kõige drakoonilisematest
otsustest, osutus hiljem eluteel määra-
vaks toeks. Tänu sellele ei saanud või-
malikuks mitte ainult suvepagendus
arheoloogilistele kaevamistele Padisel,

mida Juhaniga jagasin (raamatus on
selle kohta viide), vaid ka rutiinset tööd
mittearmastavale noorukile paiga leid-
mine kõigepealt trükikojas ja hiljem
muuseumis. 

Valitud vorm – õe jutustus oma pe-
rest ja nooremast vennast, mitte Juha-
ni biograafia – tundub olevat sobiv. Koos
suveräänsema vaateviisi valikuga on
Mari täiel määral säilitanud oma „hää-
le” ja pilgu võimalikult ehedal kujul.
Tema loodud pilti saab hiljem alati
täiendada, kuid vajadus teisigi arusaa-
mu kuulata oleks raamatu absoluutselt
autentsesse vaatesse toonud ebavaja-
likke noote. Nähtavasti tajus autor
seda ka ise – sündinud oleks üks hoopis
teistsugune raamat. 

Mari hääle puhas heli, milles on
väga palju seda, mis muudab ta Juha-
niga lähedaseks, täidab nüüd ruumi
peaaegu nii, nagu võiks seda täita flööt
varahommikusel puisniidul. 

R E I N  R U U T S O O

EESTI KEEL KOOS TEISTE LÄÄNEMERESOOME KEELTE-
GA JA GERMAANI KEELED HIINAST VAADATUNA

2008. 9 + 3 + 283 lk.

1 J. G a o, 2004. Finnic-Sinic Comparison.
– Fenno-Ugristica 26. Uralistika müüdid ja
faktid. Toim P. Klesment. Tartu: Tartu Üli-
kool, 2004, lk 54–109; J. G a o, Comparison

of Finnic-Sinic Distinctive Suprasegmental
Features. – Fenno-Ugristica 27. Foneetika,
grammatika ja leksika. Toim P. Klesment.
Tartu, 2005, lk 56–68; J. G a o, Comparison
of Swadesh 100 Words in Finnic, Hungarian,
Sinic and Tibetan. Introduction to Finno-
Sinic Languages. Tallinn: Eesti Keele Siht-
asutus, 2005.
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keelevõrdluse mõnest põhikontseptsioo-
nist. Hiina keele algupära uurimisel on
kasutusel viis suunda. Neli neist on
traditsioonilised: hiina–tiibeti, hiina–
austroneesia, hiina–jenissei ja hiina–
indoeuroopa (eelkõige hiina–germaani)
suund. Viiendana ja ühena uutest
suundadest toob Gao esile hiina–uurali
(eelkõige hiina–läänemeresoome) suu-
na. Pool tema raamatust käsitleb hiina–
indoeuroopa, pool aga hiina–uurali kü-
simusi.

Traditsiooniliste suundade ülevaade
on raamatus esitatud rõhuga hiina–
indoeuroopa küsimustel. Autor kirju-
tab, et laialdaselt propageeritud hiina–
tiibeti hüpoteesi on teadlasringkonda-
des alati kritiseeritud. Vähemlevinud
hiina–indoeuroopa hüpotees on tema
meelest aga mitmes suhtes toekam kui
hiina–tiibeti hüpotees.

Gao jätkab hiina–uurali suuna vaat-
lusega. Ta väidab, et peale vokaalide
lõpukao, millest tal oli raamatus juttu
juba hiina–germaani küsimuste käsitle-
misel, on tüvevokaali metatees teine
väga oluline mõiste hiina–uurali suuna
korral. See tähendab, et algselt olnuks
hiina sõnatüve valem sama kui uurali
keelteski: C1V1C2V2. Hiina sõnatüves
toimunud metatees C1V1C2V2 >
C1V1V2C2 on andnud mõningates hiina
murretes sõnatüve. Gao oletab, et kõik
arhailise (vanima) hiina ja isegi vana-
hiina (kuni umbes 2000 aastat tagasi)
sõnatüved võisid olla uurali tüüpi
kahesilbilised sõnad. Seda oletust
nimetab raamatu teise eessõna autor
Feng vanahiina fonoloogia vaidlusalus-
te küsimuste lahendamise uueks väär-
tuslikuks kontseptsiooniks.

Peatükk 2 (lk 23–29) tutvustab kõige-
pealt hiina keele traditsioonilist ajaloo-
lis-võrdlevat etümoloogiameetodit. Eda-
si on vaatluse all hiina sõnade vasted,
mis Gao on leidnud Euroopa keeltest.
Nendes keeltes pole mittesõnaalgulised
konsonandid enamasti kadunud, mis on
tavaline hiina murretes, ning seetõttu ei
ole Gao väitel võimalik leida vanahiina

hääldust mitte hiina murretest, vaid
hoopis Euroopa keeltest.

Peatükis 3 (lk 30–88) kirjeldatakse
mõningaid Euroopa keeli hiina lingvis-
tika põhimõtete järgi. Gao raamatu
soome, eesti, taani ja rootsi keele oma-
ette üksikkirjeldused on tegelikult
nende keelte esimesed hiina lingvistika
põhimõtetest lähtuvad lühigrammati-
kad (soome ja rootsi keele grammati-
kaid on hiina keelde juba varem tõlgi-
tud, aga need on midagi muud kui
nende keelte hiinapärased grammati-
kad).

Hiina keeleteaduse põhimõtteks on
analüüsida kõigepealt morfeeme, et
välja selgitada nende seos hiina eri
tähemärkidega. Nii leksika kui ka
grammatika allutatakse võrdsele töötlu-
sele. Kogu kasutatav süsteem kajastab
keelte üht oletatud tüpoloogilist arengu-
käiku: analüütiline > aglutinatiivne >
flektiivne > analüütiline. Autori arvates
on hiina keele analüütiline süsteem
algne, läänemeresoome aglutinatiivne
süsteem aga selle järglane.

Peatükk 4 (lk 89–100) on Morris
Swadeshi 100 sõna leksikoloogiline
võrdlus hiina, eesti, soome, taani, root-
si, inglise ja saksa keele puhul.

Peatükk 5 (lk 101–108) võtab kokku
uurimistulemused, mis toetavad hiina
keele ja Euroopa keelte kõnelejate
sugulust. Molekulaarbioloogia andmed
osutavad, et isaliin N-M231 on omane
hiinlastele ja enamikule uurali rahvas-
test. Autor pakub välja, et hiina ja
uurali elanikkond lähtub isaliinist
N-M231, nii et hiinlastel ja enamikul
uurali rahvastest on isaliinide osas ühi-
ne pikk ajalugu mõeldavalt kuni noore-
ma kiviajani. Gao nimetab sedagi, et
hiinlased ja läänemeresoomlased on
oma emaliinidelt väga erinevad: lääne-
meresoomlastel on emaliinid ühised
teiste eurooplastega. Kokkuvõtteks kir-
jutab autor, et läänemeresoomlased on
kujunenud meeste migratsiooni teel
Kaug-Idast Euroopa aborigeensete
naiste aladele. Keel on päritud mees-
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liini pidi, antropoloogiline väljanägemi-
ne aga naisliini pidi.

Peatükk 6 (lk 109–116) sisaldab lõpp-
arutluse, kokkuvõtted ja ettepanekud.

Autor väidab, et igast hiina keele
sünonüümipaarist kuulub üks liige hii-
na–uurali korpusesse, teine aga hiina–
indoeuroopa korpusesse. Kui leidub
veel ka kolmas sünonüüm, õnnestub
selle etümologiseerimine loodetavasti
tulevikus hiina keele ja mõne teise kee-
le võrdlemisel. Autori kokkuvõtte järgi
moodustavad hiina keele põhiallikad
kolm kihistist: aluskihistis on hiina–
uurali kihistis, mis on andnud hiina–
uurali ühistüvede korpuse. Teine, indo-
euroopa kihistis on andnud hiina–indo-
euroopa ühistüvede korpuse. Kolmas
võis olla jenissei kihistis ning anda hii-
na–jenissei ühistüvede korpuse. Autor
märgib, et arhailine hiina keel ja lääne-
meresoome keeled võisid eraldi saada
laensõnu germaani keeltest: nii moo-
dustus nende keelte ühiste germaani
laensõnade korpus. Gao järgi esinevad
mõningad ühtekuuluvad tüved nii hii-
na–uurali kui ka hiina–indoeuroopa
korpuses, mis võib anda tunnistust vas-
tavast kaugemast ühisest algupärast.

Oma lõppettepanekutes peab ta asja-
kohaseks pöörata tähelepanu ka teiste-
le indoeuroopa keelerühmadele, eelkõi-
ge tohaari ja balti keeltele. Oleks oluli-
ne välja selgitada, kas neis leidub
hiina–indoeuroopa korpuse liikmeid,
mis puuduvad germaani keeltest.
Samuti peab autor vajalikuks hiina
keele ja teiste uurali keelerühmade,
eelkõige saami, obi-ugri ja samojeedi
keelte edasisi etümoloogilisi uuringuid.
Siin oleks oluline kindlaks teha, kas
viimastes esineb hiina–uurali korpuse
liikmeid, mida ei leidu läänemeresoo-
me keeltes.

Peatükk 7 (lk 119–126) esitab vana-
hiina ja mittehiina oluliste konsonandi-
vastete võrdlevad tabelid.

Peatükk 8 (lk 127–241) toob ära ula-
tusliku hiina ja autori valitud Euroopa
keelte sõnavastete nimekirja. Esitatud
on 581 hiina-eesti ühist sõna, millest
lääne lingvistid on pidanud 202 sõna
eesti keeles laensõnadeks. 603 sõna on
ühised hiina ja soome keelele, neist on
lääne lingvistide järgi 203 soome keeles
laensõnad. Hiina-taani ühiseid sõnu on
leitud 691, nende hulgas taani keeles
167 väidetavat laensõna. Hiina-rootsi
ühiseid sõnu on esitatud 685, millest
rootsi keeles on 158 peetud laensõna-
deks. Esitatud on 363 hiina–uurali kor-
puse ühistüve, kusjuures 122 neist lei-
dub ainult läänemeresoome keeltes, 50
esineb soome-volga, 28 soome-permi, 91
soome-ugri ja 72 uurali algkeeles. Hii-
na–indoeuroopa korpuse ühiste sõnade
arvuks on umbes 750, millest 29 on
esindatud ainult skandinaavia keeltes,
458 neist leidub germaani ja 482 indo-
euroopa algkeeles (kahe viimase alg-
keele puhul on ka kattumisi).

Raamatu lõpus leiduvad veel selgita-
vad lisad (lk 242–264), kirjandusloetelu
(lk 265–281) ja autori postskriptum,
mis sisaldab tänusõnu neile, sealhulgas
ka eestlastele, kes on teda raamatu kir-
jutamisel nii või teisiti aidanud (lk
282–283).

Gao raamat pakub suurt huvi oma
probleemiasetuse, vaatenurga ja julge
keeleteadusliku novaatorluse poolest.
Loodetavasti saame temalt peagi uusi
uurimusi kõnealuselt alalt, seejuures
ka mõnes meile tuttavamas keeles.

A G O  K Ü N N A P
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