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Maie Kalda raamatu mõistmise võtme
andis mulle, just nii nagu see ideaalis
peabki olema, autori enese saatesõna,
täpsemalt selle viimane lause: „Kirjani-
kud on ka „lihtsalt inimestena” tundli-
kumad, nõuavad julgemalt ja elavad
intensiivsemalt, nende askeesid on
sügavamad ja pohmelused raskemad”
(lk 14). Jutumärgid ja pohmelustest
kõnelemine toimivad naljatlevate peh-
mendustena, ent tees ise on selge ja
tugev: loovisik on midagi erilist. Niisu-
gune väide kätkeb eneses kõigutamatut
(modernistlikku?) austust loojamüüdi
ja teistegi suurte müütide vastu. Edasi-
sel lugemisel selgub, et sellist austust
aimub tõepoolest kogu raamatust ja
selles mõttes on vähemasti noorema sil-
ma jaoks tegu põhitoonilt kaunis tradit-
sioonilise kirjandusteadusliku portree-
teosega.

Kalda suhe vastava traditsiooniga ei
ole küll ammugi ühemõtteline ega jäik.
Rõhutatult märkmelises ja juhuslikus
laadis on kirja pandud raamatu mõle-
mad osad, nii esimene, mahukam, mis
koosneb valitud intervjuukatketest, kui
ka teine, napim, mis koondab varem
ilmunud artikleid. Tekst näitab end
fragmentaarsena, on pikitud pealtnäha
ootamatult päheturgatanud lisanduste-
ga. Vähe sellest, et uurimisobjektile vii-
datakse initsiaalidega, räägib autor ka
iseenesest kelmikalt kolmandas isikus
kui MK-st. Peatükkide (Kalda sõna

kasutades „jaostükkide”) pealkirjad
langevad eri kategooriatesse: „Meri”,
„Teised naised” ... See on mäss vana-
moelise elulooraamatu vormi vastu,
mis tahab lugejale pakkuda komplek-
teeritud, valmis tõde. Rein Veidemannil
tekib koguni kiusatus nimetada niisu-
gust lähenemisviisi dekonstruktsioo-
niks.1 Ent mäss toimub siiski tradit-
siooni raamides. Tegelikult kombinee-
rib raamat täiesti klassikalisel viisil
tõiku kirjaniku biograafiast ja fragmen-
te tema teostest, sätib kõrvuti leitmotii-
ve elust ja loomingust, küsib intelli-
gentsel moel: „Mida selle või teisega
õieti mõeldi?” Huviline võib siniste
kaante vahelt leida lugematul arvul
mälumänguväärilisi detaile. Teinekord
annab autor – kahtlemata muiates –
lugejale võimaluse viidete järgi kontrol-
lida ka selliseid hinnanguid nagu „väga
ilus” (lk 83). Selle kõige taga on muidu-
gi vägagi süsteemsed ja põhjalikud
teadmised ning küllap ka väljakujune-
nud arusaam niihästi konkreetsest
uurimisobjektist kui ka kirjandustea-
dusest üleüldse.

Sisu poolest kompaks raamat samuti
justkui mingisuguseid tabusid, teeb
seda aga siiski kindlatesse piiridesse
jäädes. Kalda ei kujunda Vaarandist
valmis tahutud, liivapaberiga üle käi-
dud puuslikku (väga tõsihingelist kunst-
nikumüüdi kummardajat ei takistaks
selle juures ka isiklik tutvus). Ei ole
valitud selget joont, mida ajada, selle
nimel ülejäänut maha vaikides. Häbene-
mata lastakse tekkida kontrastidel,
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nurki ei lihvita maha. Teatavad Kalda
väljaütlemised niihästi Vaarandi ideo-
loogilise positsiooni kui ka mõne luule-
tuse kunstilise kvaliteedi kohta on sel-
le traditsiooni taustal julged, näitavad
kirjutaja ausust, otseütlemist, kompro-
missitut suhtumist. Tüüpilise müüdi-
loome juurde ei kuulu küllap ka luule-
taja torso ning jalgade disproportsiooni
üle arutamine (lk 304). Ent traditsiooni
ennast kõik see ometi kahtluse alla ei
sea. Vaarandi lugu jutustatakse ikkagi
mingite müütide kaudu.

Siinkohal ei saa mööda tõsiasjast, et
Debora Vaarandi isikumüüt on minu
jaoks – ju vähemalt osaliselt põlvkond-
likel põhjustel – üleüldse segane. Pais-
tab kaks poolust või äärmust, millest
mõlema olemasolu luulekogudesse hei-
detud pilk üksnes kinnitab. Ühelt poolt
on teada, et Vaarandi tegi nõukogude
võimuga koostööd ja oli seega „paha”
inimene (jutumärgid võin siia rahu-
meeli panna sellepärast, et nendel-
samadel põlvkondlikel põhjustel ei ole
vastavad pained mulle isiklikult lähe-
dased). Niisugused meeleolud võimen-
dusid taas, kui 2006. aastal ilmus Vaa-
randi mälestusteraamat „Aastad ja
päevad”, mis paljude lugejate meelest
põikles liiga libedalt kõrvale autori
poliitiliste otsuste vabandamisest ja
selgitamisest. Tänapäeva vaatepunk-
tist rõhutab nõukogulikku meelsust
vennasrahvastest ja -vabariikidest
kõnelevate värsside rohkus: „Alma-Ata
tähed”, „Kasahstani noorus”, „Dnepr”,
„Karakumis” jne. Teiselt poolt moodus-
tavad suure osa Vaarandi loomingust
rahulikud, kodulembesed, sageli loodus-
lüürilised luuletused: räägitakse vana-
dest paatidest, vanadest kaluritest,
rannalageda leivast, Saare- ja Hiiumaa
maastikest. Sel alusel võiks ta liigitada
stiilipuhtaks eestimaise kestvusluule
esindajaks: sellesama kestvusluule,
mille ridade vahel aastakümneid peitis
end keelatud isamaa-armastus ja mil-
lest (veidi utreeritult väljendudes) vii-

maks arenes välja kaheksakümnendate
radikaalsem etnosümbolism.

Need kaks liini tekitavad kuvandis
vastuolu. Seda teab küll isegi noorema
põlvkonna inimene, et viie- ja ka kuue-
kümnendatel aastatel põimus reibas
nõukogude ülesehitus- ja tööpoeetika
sageli rahvussümbolitega. Selles mõt-
tes ei mõju ootamatuna Liivi ja Vilde
lugemine Lenini raamatukogus ega
tekita küsimusi seegi, et lauluna on
õige rahvusliku värvingu saanud nii
„Talgud Lööne soos” kui ka „Rannakol-
hoosis”: vastavalt „Saaremaa valss” ja
„Seda paati pole tehtud linnuluust ...”,
kus esineb tegelasena tähtis (nais)kar-
jabrigadir. Muuseas hakkab laiemast
käibest hoopiski kaduma teadmine, et
mõlema pala sõnade autor on just
nimelt Vaarandi – see on tema luuleta-
jamüüdis (ebaõiglaselt) tahaplaanile
jäänud. Kontrasti ja segadust tekitab
just ta hilisem, rahulikum, nukram,
sageli minevikku vaatav looduslüürika.
Sedasorti tekstidele peabki nähtavasti
rajanema Vaarandi tänapäeva välja
ulatuv luuletajarenomee ja kaanonisse
kuuluvus: vennasvabariike kirjeldava-
tele luuletustele see ju ometigi rajaneda
ei saa. Eriti kujundlikult ja segadusse-
ajavalt saavad kaks liini kokku täht-
luuletuses „Eesti mullad” (küll juba
aastast 1964), kus on ühtaegu esinda-
tud justkui varjamatult sümboolsed,
kõhnad, õhukesed, murelikud eesti
mullad ja valges kitlis võlur-partisan.
Lõpuks tuleb muidugi tunnistada, et
kuna segadus on minu jaoks ikka veel
segadus, ei ole see küllap seni tundu-
nud pikemat lahtiharutamist väärt.
Vahest on vaikne ja vihjav kestvusluu-
le uutel, kirjudel aegadel mõistva pub-
liku kaotanud.

Mõlemat poolust on aimata ka
„Deboras ja vendades”. Tõsi, väga otse-
seid poliitilisi küsimusi Kalda lähemalt
ei uuri. Ta ei kõhkle neid küll puuduta-
mast, olles selleks arvatavasti liiga aus
ja professionaalne, see sünnib aga ena-
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masti naljatleval või iroonilisel toonil,
tõsiselt ja põhjalikult küsimust ette
võtmata. Huvitaval kombel on sageli
omavahel seotud poliitika ja naiselik-
kus. Näiteks Vaarandi riietumisharju-
muste ja lemmikvärvide vaagimise
vahele pillab Kalda nokkivalt: võiks ju
siis ka küsida, miks räägib luuletaja nii
pikalt punastest kleitidest, kui on õieti
elu jooksul rohkem kandnud siniseid
(lk 301). Parteisse astumise koha peal
soovib Kalda aga Vaarandi seljataha
sarvilist feministi, kes ütleks, et ei ole
tarvis kõike teha, mida Anton Vaarandi
käsib (lk 403). See viitab, nagu tulenek-
sid Vaarandi poliitilised teod ja tegema-
tajätmised eeskätt sellest, et ta on
olnud nõrk naine. Poliitiline narratiiv
mängitakse ümber sooliseks. See on
tähelepanuväärne käik. Raamatu elu-
loolise osa tugistruktuuriks ongi kindel
arusaam naiselikkusest – arusaam,
mida eriti kerge on siduda poetessidega.
Leidub koguni alapeatükk „Naiselikke
käitumismustreid”. Raske uskuda, et
Kalda on selle pealkirjastanud surm-
tõsiselt, ent siiski on ta teinud just sel-
lise valiku. Naiselike mustritena käsit-
letakse muuhulgas näiteks suitseta-
mist ja kohvijoomist, samuti naiskirja-
nike tõlkimist.

Üllataval kombel tuleb vastavast
peatükist aga välja, et stereotüüpses
mõttes naiselikult käitunud ei olevat
Vaarandi kunagi: mingitarbeid tema
vannitoas ei leiduvat, fotodel kandvat ta
sageli spordidressi. Siin aitab hädast
välja teine naiselikkuse narratiiv: tüd-
ruk, kes on poiste kambajõmm. Sellele
viitab juba raamatu pealkiri „Debora ja
vennad”. Niisugust vaatenurka toetab
Vaarandi enese tunnistus: „Mina
armastan venda, meest kui venda” (lk
82). Siia alla kuulub ka Kalda väide, et
teistegi naistega olnud Vaarandi sõber
pigem meestevahelise sõpruse mõttes
(lk 228), mis peab nähtavasti tähenda-
ma midagi enamat kui iginaiselike
hädade-murede vastastikust ärakuula-

mist. Antakse ka kolmas võimalus, nai-
ne emana (mis otseses mõttes Vaarandil
paraku väga üürikeseks jäi): „DV enese
naiselik tuumollus seisnes kindlasti
sellessamas soojas hoolitsuses, mille
vasteks võiks pidada piima-metafoori”
(lk 310). Kokkuvõttes peituvat luuleta-
ja naiselikkus aga tahtmises „olla
endast ilusam” (lk 318, originaali pak-
sendus).

Raamatu loominguloolist poolt kan-
nab peaasjalikult kohamütoloogia, mis
on loodus- ja kestvusluulet silmas pida-
des väga sobilik lähenemisviis. Pea- või
jaostükkidest on suur osa pühendatud
mingitele kohtadele: kodud, reisisihid,
meri, saar… Esimese peatüki „Kodud”
juhatabki Kalda kohe sisse sirgjoonelis-
te väidetega esmalt üldisemalt: „Luule
nõuab aistilist konkreetsust” ja siis täp-
semalt: „DV teadis endal olevat hea
kohamälu ja ruumitaju. Kohad-paigad
oma pärisnimede ja äratuntavate akt-
sentidega on tema loomingu püsiele-
ment” (lk 17). Siin pakub mütoloogia
pigem formaalset raamistust, peatükki-
de tugev ja tahke sisu moodustub ikka-
gi statistilistest tähelepanekutest ja
korrektsetest, kindlapõhjalistest üldis-
tustest. Kalda ei taha meelsasti midagi
väita, ilma et tal oleks selle katteks
tuua tekstikoht, parem kui mitu. Niisu-
gune kõva ja purunematu aluspind
legitimeerib ka lõbusamat laadi väited,
nagu: „Kui DV oleks otsustanud 1990-
ndail uuesti poliitikaellu tulla, oleks
tema erakonnaks sobinud rohelised” (lk
272). Kui kellegi teise sulest oleks niisu-
gust väidet raske uskuda, siis ilmselgelt
ainest väga põhjalikult tundev Kalda
võib seda enesele lubada.

Siin selgub muide, et eri koolkonnad
ja eri ajastud saavad kokku ka Kalda
kirjutamislaadis. Just seal, kus juttu
on kohtadest ja paikadest, kombineerib
ta traditsioonilist positivistlikku kir-
jandusteadust värske värvi lõhnalise
semiootilise terminoloogiaga. Teisal
võib jällegi kohata lauseid, mis oma
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väärika, vastuvaidlemist mitte salliva
tooniga toovad liberaalsele noorele
otsemaid meelde mitmekümne aasta
tagused kirjutusmaneerid: näiteks
„Tugev multisensoorne looduselamus
vormus, kui aeg küps, armastusluuletu-
seks” (lk 27) või „Näeme tõsist suhtu-
mist loomingulisse komandeeringusse
ja kogutud aine kasutamisse” (lk 149).

Sattusin raamatus lõikudele, kus
kasutatav mütoloogia minu meelest
läbi kukub. Näiteks juba mainitud loo-
jamüüdi raames, mis kogu teost kan-
nab, on kohati püütud musta valgeks
rääkida. Kui Vaarandi ütleb, et Lilli
Promet on iseloomult tige ja väiklane
ning luuletajaannet tal ei ole, seletab
Kalda lugejale: „...kui kirjanikud noote
vahetavad, tuleb arvestada liialdamise
koefitsienti. See käib kirjanikuande
juurde, sõna jõudu ja võimalusi kasuta-
da” (lk 243–244). (Sellist veendumust
on Kalda väljendanud ka varem, näi-
teks artiklis „Kivisildniku kirjanike
nimekiri – mis see on?”) Kõigepealt
võib olla problemaatiline Kalda otsus
niisugune väljaütlemine raamatusse
panna, aimates, et Vaarandi ise selle
võimaluse korral küllap välja oleks
tsenseerinud. Sedalaadi otsuseid kait-
seb Kalda kiivalt ja kärmelt kohe sisse-
juhatuse alguses, öeldes, et peab luule-
taja spontaanse eneseväljenduse kon-
serveerimist omaette väärtuseks (lk
7–8). Kui otsus on juba langetatud,
tuleb igatahes kõrgelt hinnata püüd-
lust tsitaati taktitundeliselt seletada ja
konteksti asetada. Ent Kalda argument
ei ole siinkohal veenev: samamoodi ja
veel osavamaltki kasutab sõna jõudu ja
võimalusi igaüks, kes ligimese kohta
mõnuga mahlakaid hinnanguid jagab.
Mis puutub naisemüütidesse, siis Vaa-
randi luulest leiaks soovi korral ka
märksa huvitavamaid naiselikkuse
käsitlusi kui lihtsalt „naiselik naine”,
„poisilik naine” ja „emalik naine”. Lin-

nuluust paadi luuletuses esitatud mehe
ja naise töine konkurents pole küll
vahest poetessile olemuslik motiiv, vaid
lihtsalt ajastu märk.2 Ent näiteks 1975.
aastast pärinevas pealkirjata luuletu-
ses võrreldakse naist lihasööja taime
huulheinaga.

Võimalikest ebakõladest hoolimata
tuleb siiski möönda, et missuguseid
mütoloogiaid ka ei kasutataks, laias
laastus paistavad Kalda ja Vaarandi
neid jagavat. Kohapoeetiline analüüs
haakub Vaarandi luulega, miks siis mit-
te feministlik poeetiline analüüs tema
isikuga. Kuigi mind isiklikult võib mõni
vastav eeldus ärritada, hakkab niisugu-
ne lähenemine subjekt Kalda ja objekt
Vaarandi sünergia tõttu tööle. Kalda
(snd 1929) koguni „kurdab”, et tema
vanusevahe Vaarandiga (snd 1916) osu-
tus liiga väikeseks: miski ei üllatanud,
liiga palju olid nad lugenud samu raa-
matuid ning näinud samu teatritükke
(lk 9). Nähtavasti kattus arvestataval
määral ka subjekti ja objekti eluvaade.
Igatahes sulgeb lugeja raamatu veendu-
musega, et Debora Vaarandi näol oli
tegu keskmisest kenama inimesega.
See paljastab ühtlasi vähemalt mingi-
suguse lahenduse minu (snd 1985)
segadusele seoses tema isikumüüdiga:
kui on isiksusena oldud tõepoolest süm-
paatne ja meeldiv, ei muuda poliitilised
ebakõlad seda olematuks vähemalt
seni, kuni keegi veel mäletab inimest
ennast.

J o H A N N A R o S S

2 Paralleelselt käis sarnane töövõistlus
ka kapitalistlikus Läänes: sedasama aasta-
numbrit (1949) kandev film „Adam’s Rib”
Katharine Hepburni ja Spencer Tracyga
(režissöör George Cukor) jutustab samuti
abikaasade konkurentsist: kaluri ja karja-
brigadiri asemel võtavad seal aga mõõtu
kaks advokaati.
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