
392

Jaak Urmet. Vintpüss kõrval. Valitud 
kirjandusloolisi artikleid. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 432 lk.

Jaak Urmet on viljaka kirjandusloola-
se ja publitsistina kirjutanud tohutul 
!"#$%#& #%'%& (%)*'%+,#"%%$%& -./0-.1&2..&
kirju pilt tuleneb ilmselt eri rollidest, 
milles ta teksti loob ja teemale lähe-
).31& 4%& )'+.-%3& .)5& /6*5& #""#.-%7%/08&
kirjanikuks, kirjandusteadlaseks või 
-loolaseks; sealsamas võtab ta sõna stse-
naristi, ajakirjaniku ja toimetaja posit-
0'66)'#-1&9:'3&/%8&.-&-%&.'&!6'%&).'5&*6##.&
;/0-.'0.0-& #%!"01&<%0-",'5'8&=*+.-'& 0>-
nul peaks kirjandusuurija olemagi vei-
di ka luuletaja: see aitavat kaasa info 
/"7")5#'/"#.& .0'-%+'0.#.& ?#/& @AB1& 4.+%&
tekstidele on omane „mahlane esitus”, 
mida kannustab omamoodi „jutustamise 
lust” (lk 62) – mõlemad tunnused, mida 
autor ise peab rahvaluulele olemusli-
/"/01&4.'0./0&%))%3&#""#.-%+').&=*+.-
ti sõnul uurimustele personaalsust, sest 
„kes siis veel peaks ausalt enda seest 
kõik lagedale kraamima kui mitte luu-
#.-%7%CD& ?#/& @AE@FB1& =*+.-'& -./0-'5& 6)&
G:$%&%G%+..#0.5&7%&'0'/#'/"51&H6$"&0.##.&
lusti ja siiruse kõrval pillub ta ootama-
tuid ja põhjendamatuid hinnanguid ning 
+>--.#>)$%&-./'3&/..*5"0&,"0%0'51&I+%&
arvamust Urmet vaka all ei hoia ja olgu 
J.#5"58&.-&/6$"+'/"&,.%#/'*7%0&K$"*..-
riv vintpüss pole tal sugugi ainult ene-
sekaitseks, nagu ta seda teose eessõnas 
G:'5%31& H"'$'& -./0-'5.0-& G%0-"& G%%-%G&
tujukas ja manifesteerivalt nõudlik toon 
väsitab vahepeal päris ära, tekitab au-
tori kirjanduslooline entusiasm ja panus 
lugejas huvi; raamatust saab lugemis-
soovitusi ja lõpuks ikkagi näha ka kir-
jandusloo inimlikku palet, muuhulgas 
/')5#%0-'&=*+.-'&.).0.&):6#1&9;;5&/>'-
$.0-&7:*$.+'0'1&
H6$"+'/8&+'0&6)&6+%&LMM&#.!./;#7.$%&

juba niigi soliidselt kopsakas, sisaldab 
vaid valiku tekstidest, mis ilmusid aas-
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-%-.#&NMM@ENM@L&,.%+'0.#-&O.0-'&P:.G%-
#.!.08&/"'5&/%&)-&2'*3'0&7%&<'/.*/%%*.01&
Lisaks on kogumikus seni avaldamata 
/%-/.)5.'5& 7%& ;/0& -.*G'/-./0-1& H'*7%-
tööd on seatud kaheksasse temaatilis-
se kimpu, mis osutavad Urmeti huvide 
+'-+./.0'0"0.#.1&9..5& 7%$").G%5& 7:*$-
+'0.#-Q&@B&@RLM1&7%&@RSM1&%%0-%-.&/'*7%)-
5"0#"$"& ,""5"-%G%5& -JJ5& ?TO*').G%5&
..-'/%5DBU& NB& @R@M1E@RVM1& %%0-%-.#& /'*-
jandusse tulnud kirjanike ja nende loo-
mingu vaatlused („Ikoonid ja teised”); 
VB& @RAM1& %%0-%-.#& .0'#.->"0)"5& %"-6*.'5&
,""5"-%G%5&-./0-'5&?TH""./;+).)5%-.&
/"+%DBU& LB& .*').G%-.& -..+%5.& ?)-& 0./08&
sport, ilmastikuolud, karud) käsitlused 
..0-'& /'*7%)5"0#66& ):'-.#& ?T40:36G>'-*%8&
H')-006)8& /%*",6'00DBU& SB& *.,6*-%%('5&
/'*7%)5"0#'/.0-& G:#7%0>'-"5.0-& ?TH:'$"5&
kirjanike kambas”); 6) publitsistlikumat 
laadi kirjutised kirjandusest ja kirjani-
/.0-&/%%0%.$0.&;!'0/6))%&-%"0-%#& ?T4.-
*'-%-"5&0>)%5DBU&FB&)./*6#66$'5&?TH%##'0-&
*%!"DB&7%&WB&#665&=*+.-'&>,.-%7%-.0-&4%#-
#'))%&P.5%$66$'/%;#'/66#'08&/"0&-%&>,,'0&
..0-'&/..#-&7%&/'*7%)5"0-&?TX')"&P.5%DB1&

Urmeti stiil ja toon sõltuvad tugevasti 
(%)*'0-&7%&0.##.0-8&+'5%&-%&,%*%07%$"&%"-
-6*'0-& G>'& -./0-'0-& %*G%31& 2.##.0& +>--.0&
kiidan eeskätt tema intervjuusid ja port-
reelugusid, milles autor ise on jäänud 
G>*5#.+'0'& -%$%,#%%)'#.1& O-& %7%#"$"& 7%&
kirjandust oleks lihtsam mõista, soovib 
Urmet neist kõneleda inimese kaudu: ta 
nimetab mitmes tekstis või toob kogu-
)'& ,.%#/'*7%5.0& .0'#.& T')'+.0.& +>>5.-D1&
H%!.& Y*%$+.)-%%*'"+'& />*G%#& @RSM1& 7%&
@RAM1&%%0-%-.#&-.$"-0.)"5&%"-6*'-.0-&')-
tervjueerib või portreteerib ta usutlus-
-.&G>'&+:#.0-"0-.&%#"0.#&Z"!%)&2+""#'8&
<%#5%& [%"5%8& \')5%& <''5')$"-8& ].--'&
^#G.*'-8& ^#./0%)5.*& 2""+%)'-8& <%%,6&
<%!.*'-8&\.6&<'##%)5'-&7%&X%-'&_')-'1&O)-&
peale selle et Urmetil jagub südikust 
kõiksugu kultuurisuurusi küsitleda, on 
tal ka vaistu otsida üles neid, kelle pers-
,./-''G'& 6)&G:!.&+:*$%-"51&2''%&/""#"-
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G%5& )-& ^#G.*'& 0>3*%))%&[.)%-.& 4%++8&
2+""#'$%&/6//"&,""-")"5&\.+3'-&[.+-
melgas (noorem) või August Jakobsoni 
,.*.#''/+.51&=*+.-&):'3&6#.G%-&+..#5'G&
vestluspartner, selline, kelle puhul vist 
ei panegi tähele, kuidas jutt kandub 
osaval tüürimisel mõnele keerulisemale 
G>'& G%#"#'0.+%#.& -..+%#.1& `'$",66#.0-&
-..3& 0..& ):'-./0& a.36*%& <%%*%)5'& ')-
tervjuud lugedes isegi pisut rahutuks: 
kuna hirmule aetud poetess ütleb jutu 
jooksul kolm korda, et küsija kõik öeldu 
ära unustaks, tekib küsimus, kas ta ikka 
-.%5'08&.-&-.#.Y6)'/>).&0%#G.0-%-%/0.1

Arvustustes kerkib jõulisemalt esile 
Urmeti isik, tema eelistused ja põhimõt-
-.51&2'')&/"+%3&0..&-%##.&6#"#').&')'+.0.&
mõõde kuidagi kirjutajakesksemalt kui 
portreelugudes, kus suurema hääleõigu-
0.& 0%'& ')-.*G7"..*'-%G1& \6.-"-& G%#$"0-%-
takse Urmeti väärtustest lähtuvalt, tihti 
autorile või autori moodi mõtlevatele ini-
mestele vastu vaieldes, moraali lugedes 
G>'&0''0&#6.-"5&+>--.'5&!.%/0&/''-.01&\.'-
dub n-ö erialase moega avaldusi, aga ka 
;#5')'+#'//"&-;;,'&0>)%G>--.1&

Isiklik tõlgendus on arvustuste puhul 
..#5"0#'/8& %$%& ,*6,6*-0'66)'5& .*').G%51&
Urmet esineb põhjendatult terava krii-
tikaga, näiteks kogumiku „Uurimusi 
@RLM1&%%0-%-.&..0-'&/'*7%)5"0.0-D&%*G"0-
tuses kurdab ta selle üle, et kogumikus 
(ega uurijate hulgas laiemalt) pole eriti 
neid, kes tegeleks selle ajastu kesksete 
/'*7%)'/.$%8& )%$"& H:*).*8& 2+""#8& Z%-
/6306)1&^$%& -%& )6*'3& /%& ,'0'G'$%5.& ,:-
rast, mõnikord suisa nii, et artikli kaa-
lukamale osale jääb ruumi viidata vaid 
+JJ5%+')).01& P'0'5.-%'#'5& 6)& +>'0-%$'&
olulised, kuid selline pedantsus mõjub 
ootamatult, kui sealsamas hinnatak-
se enim akadeemiliste tööde värve ja 
kontraste, heites ette kuivust, tabeleid, 
-.6*..-'/"-.& )'+.0'5& ?#/& LSB1& 4.'0.& %*-
tikli puhul mainib ta, et see on „kuiv 
ja monotoonne” ning „kõigest on näha, 
et kirjutab raamatukoguga seotud isik” 
?#/& LFB1& 9''& +>).5/'& 0.##'0.5& /6++.)-
taarid on, tõsi, avameelsed ja vahetud, 

%$%&/%!-#%0.#-&:*%,%).G%&+%'$"$%1&=*-
met võtab julgelt sõna ka selle kohta, 
+'5%&7%&/"'5%0&""*'5%1&9''&#6.+.8&.-&'$%&
head uurimust peaks kannustama soov 
;##%-%5%& ?#/& SVB8& -.'0%#& 0%%3& %"-6*& 0'"-
nata selle eest, et on võtnud ette suure 
uurimistöö „tagasihoidliku tähtsusega 
%07%& /%##%#& )6/'-0.+'0.#D& ?#/& LRB1& 2..$%&
tekib paratamatult küsimus, kui palju 
tegeleb Urmet vaadeldava teosega ning 
kui palju iseenda programmide ja eelis-
tuste väljendamisega, seda viimast tihti 
%*G"0-%-%G%&%*G.#-1
H'*7%)5"0-./0-'5.& G%%-#"0-.0-& +..#-

5'G%5&+"##.&[%'+6)5&H%"$G.*'&*6+%%)'&
7:*.#0>)%8& .*'-'& %$%&^*G'&2''%& #""#./6$"&
arvustus, kus võrdlemisi suur osa on 
,>).G%#&-./0-'%)%#;;0'#1&9.'0&G%%-#"0-.0&
on avatud loomingut sotsiaalajaloolise 
/6)-./0-'&/%"5"1&4%"0-%&%'-%3&#""%&+'--
mekesine materjal: kaasaegsete mäles-
tused, tollases meedias kirjutatu, koos-
6#./"-.#&J.#5"&7).1&9''0''0&,;;%3&=*+.-&
ka siin kirjeldada vastavat aega tollal 
tegutsenud inimeste muljete-hinnangu-
te kaudu, ikka sellesama inimese mõõt-
me abil, jättes iseennast lugejana pisut 
*6!/.+&-%$%,#%%)'#.1
9./*6#66$'5.0&6)&'0'/#'/&!6'%/&6+%)-

5%)"5&0667%&-66)'1&^"-6*&+..)"-%3&#%!-
kunuid omaenda mälestuste ja koge-
+"0-.&/%"5"1&2%+%0"$").&#:!.).+').&
%G%#5"3& ,.%-;/'0& TX')"&P.5%D1& b0'/#'/-
kus entsüklopeediliste andmete asemel 
teeb tänutunde veenvaks – ja lõpuks on 
soe tunnustus see, mida neist tekstidest 
7"&066G'/0/'&#.'5%1&
H%& -.+%%-'#'0-.0&/'*7%)5"0G%%-#"0-.0&

6)&=*+.-'&!6'%/&+..#5'G1&\>,"/0&.'&.0'-
ta ta neid tekste teadusliku taotlusega, 
ammendavate ülevaadetena, vaid valda-
valt siiski iseenda lugemiskogemuse väl-
jendusena, kus tõusevad esile teda mõ-
jutanud või talle olulised teosed, nagu 
muinasjutud (eriti August Jakobsoni 
6+%5B8& Z"!%)& 2+""#'& 7%& I0/%*& \"-0"&
*%%+%-"51&c!-#%0'&5.+6)0-*..*'3&-%&0'')&
lustiga, mida võiks kirjanduses märgata 
7%&/"'5%0&0.5%&/:0'-#.5%1&9..5&,%#%5&6)&
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heas mõttes meelelahutuslikud – ja ka 
erilised, sest kui paljud suudaksid kirju-
tada sääraseid köitvalt populaarteadus-
#'//.&/'*7%)5"0#"$"0'51&2..&6)&/')5#%0-'&
väärt oskus ja tekstid ise oluline panus 
/'*7%)5"0/:0'-#"0-.&+'-+./.0'0-%+'00.1
P"3#'-0'0-#'/"+%-& #%%5'& /'*7"-'0.5&

,.%-;/'0& T4.*'-%-"5& 0>)%5D& 6#./0'5& G>'-
nud kogumikust välja jääda, kuna need 
ei paku Urmeti kirjandusloolise tegevu-
se vastu huvi tundvale lugejale enam 
+'5%$'& ""-& .$%& 6#"#'0-1& H;##& 0'0%#5%3&
peatükk mõndagi, mis näitab teda pea-
#'0/%"50.&7%&-%0%/%%#"-")%1&2''%&/""#"-
vad ka mõned Urmeti kurjemad sõnavõ-
-"51&H.0&%$%&6-0'3& #%!+'+'0.& -"#.G:*/'&
või täielikumat ülevaadet Urmeti kirja-
-JJ5.0-8&0.##.#.&6)&T4.*'-%-"5&0>)%5D&G::-
*'#').&7%&%"0&#'0%)5"01&
H'*7%)5"0#'/.& G:#7%0>'-"5.& *.,6*-%%-

('5& .!/& 6+%+665'& *.'0'/'*7%5& 6)& /'*-
jutatud taas meeldivas toonis, vahetu 
isiklikkus on igati omal kohal ja kir-
7%)5"0#'/"#-&)%"5'-%G1&`'$",66#.0-&-..3&
Urmet siin seda, mis haakub tema uuri- 
+'0-.$.G"0.& ,>!'..0+:*$'$%1& 9'+.#-&
rõhutab ta korduvalt, et tahab koguda 
+:*/.&T/'*.G%0-&/'*7%)5"0.#"0-1111&& -"#.-
G%0-.#.&,>#G.5.#.D&?#/&@SB1&2..7""*.0&0.%3&
ta selle moraalseks kohuseks teistelegi 
kultuuriinimestele, nende lähedastele 
või oluliste sündmuste vahetutele tun-
)'0-%7%-.#.1&=*+.-&0>)%3Q&TH'*7%)'/&,.%3&
.)5%0-& +%!%& 7:-+%& #"$"0'5D& ?#/& VSAB1&
Arusaamatuks jääb küll, kas kirjanikud 
ise peaksid selle eest kuidagi hoolt kand-
ma, et nende elu annaks ainest kirjan-
dusloolisele pärimusele ja tõsielulistele 
%)./566-'5.#.1

Urmeti jaoks on kirjandusajaloo per-
fektne tundmine hädavajalik, kui tahta 
kirjandust akadeemilisel tasemel mõista 
?#/&LMLB1&H"'$'&-%&0.%3&0'')&%7%#66-")5+'-
se kirjandusuurimise teenistusse, tun-
duvad teisal prioriteedid olevat vastupi-
5'0.0&7:*7./6**%01&9:'-./0&/"-0"3&-%&4..-&
H%##%0-& ;#.0& /'*7"-%+%& 56/"+.)-%%#*6-
maani asemel mälestusi, kuna „[r]omaa-
ni ei saa võtta aluseks ajaloo uurimisel 

7%& 6#./0& /%!7"8& /"'&H%##%0.&+:#.0-"0.5&
tollest ajast saaksid belletristilises supis 
-*66,'5.$%& 0.$'& /..5.-"5D& ?#/& NMRB1& <>'&
siis pole ta rahul sellega, kui mälestus-
-.0&/%)5"-%/0.&/""#0"0-.&*%7%#-&/>*G%#.1&
4.'0-.& 0.%0& ./0'3& -..#-& _.##%*& d*%33'8&
kui satub kultuuritegelastele lisaks pa-
jatama ka oma üldsusele tundmatutest 
0"$"#%0-.0-&7-1&=*+.-&..#'0-%/0&T*6!/.+&
;#5!"G'-%G%-& 7%& G:!.+& %')"#-& d*%33'&
0"$"G>0%00.&,""-"G%-D& ?#/&@WMB1&^##'/%-
te vähesus pole siiski Urmeti peamine 
+"*.1&P.%#.$'&):'3&-%#&6#.G%-&%)).-&).)-
de leidmiseks, jagades viiteid lahkesti 
/%&-.'0-.#.&?)-&#/&LS8&F@B1&2""*.+&,*63-
leem näib olevat kirjandusuurimine, mis 
on „nii tihedalt täis topitud teoreetilist 
/'*3"0'--%D&?#/&SMB1&

Urmet leiab, et teooriale toetuvaid 
""*'7%'5& TG:#7"-%-%/0.1111&& *;$.+.)-'-
5.& /%",%D& ?#/& VSAB8& 0%+%#& %7%#& /"'& )%-
,'3& -""+%/%-.& 3'6$*%%K%-.& /'*7"-%7%'51&
Muuhulgas heidab ta kirjandusteooria 
,66#5%7%-.#.&.--.&56$+%%-'#'0"0-1&P%*%/"&
ei näita ta iseennast paremast küljest, 
/"'&,;;%3&#;/%-%&;+3.*&]%*-!.0e'&%"-6*'&
surma ideed, taandades oma arutluskäi-
gu väitele: „Ma olen ise ka kirjanik, ma 
-.%)&0.5%D&?#/&VSSB1&<>'&->5.3&-%&.!+%-
tavalt kergekäeliselt, et „Marxil ei olnud 
õigus”, sest „tegelik baas on kultuur – 
eriti kirjasõna, seevastu majandus on 
,"!%0&,.%#'0.!'-"0D& ?#/&VA@B1&H%0&.'& -%-
suks kaaluda siiski teooriast abi otsimist 
kas või selleks, et oma arutlusi lõpuni 
arendada, nt ideed sotsrealismist kui 
modernistlikust voolust (lk 68)? Äkki ai-
-%/0&0'')&]6*'0&d*6f0'&/:0'-#"0&G>'&+>)'&
muu teooria, et nende õhku visatud mõ-
tete paikapidavust või asjakohasust ka 
-./0-'%)%#;;0'$%& /6)-*6##'5%1& b$%-%!.0&
tundub praegusel juhul teooriavaenu-
likkus kuidagi põikpäine ja toob meelde 
X%'.&H%#5%&-:!.#.,%)./"&=*+.-'#.&%)-
tud intervjuus: kirjandusteaduses teki-
tab muret „tarve demonstreerida oma 
,>#$"0-&/6##..$'5.&-JJ&0"!-.0D&?#/&N@AB1&

Urmet kõneleb murelikult sellest, 
kuidas kirjandusteadlased suhtuvad 
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@RLM1& 7%&@RSM1&%%0-%-.00.&?)-& #/&LNELVB1&
4%& G:#7.)5%3& %#%-%0%& #66-"0-8& .-& G%*0-'&
hakatakse ülekohtuselt kõrvalejäetud 
kirjanikke ja kirjandust uuesti ja objek-
-''G0.+%0-&,.*0,./-''G'0-&""*'+%1&4.+%&
enda sellealased tööd on ühed Urmeti 
huvitavamad, kuid neis korduvad ikka 
7%&7:##.&0%+%5&G%0-"6#"51&O0'-./0&)>"%3&
ta empaatiat: uurija peaks endalt küsi-
ma, kuidas oleks tema selles olukorras 
toiminud, ning jõudma arusaamale, et 
„ta ei saagi mitte kunagi kindlalt öelda, 
/"'5%0&-.+%&6#./01111&/:'-")"51&Z%&/")%&
ta ei saa seda öelda, ei tohi ta kedagi 
ka tagantjärele, ohutu distantsi tagant 
!"//%&+>'0-%D& ?#/&LVB1&2..->--"&-")5"3&
igasugune jaotus „pahadeks” ja „hea-
5./0D&G%#.1&4.'0%#-&!%//%3&=*+.-&/%&'0.&
inimesi lahterdama näiteks dogmaatili-
suse ja liberaalsuse kategooriate alusel 
(lk 77) või lugejat veenma, et tegelikult 
polnudki üks või teine ideoloogiliselt pä-
*'0&G%#.#&-..#1&9''&%#"0-%3&-%&H%"$G.*'&*6-
maani tegelaskuju analüüsi väitega, et 
me ei peaks tänapäeval sugugi vaatlema 
%')"#-& -.$.#%0.& '5.6#66$'#'0-& 0:--"+"0-1&
Analüüsiga edasi minnes hakkab ta ik-
kagi seda ideoloogilist sättumust põhjen-
dama, selgitades, missuguste halbade 
valikute vahel tuli tegelaskujul otsusta-
5%&)')$&+'00"$"0-.0&6#"5.0&6#'&H%"$G.*&
0.#&%7%#&'0.1&H")'&G''+%/0&7>"%3&-%&G:#7%&
)>"/6$"5.&7%&!'-#.*#'/"&*.(''+'&!')5%G%&
G>*5#"0.)'1& 2..& ,6#.& /')5#%0-'& %)%#;;08&
mis näitaks, miks ja kuidas vältida neid 
binaarseid opositsioone, mida Urmet 
-.$.#'/"#-& G:#-'5%& -%!%/01& P%)).0& /;##&
ette kaaluda esteetikat ja eetikat eraldi, 
#%)$.3&-%&'0.&-'!-'&).)5.G%!.#'00.&#>/0"1&
9>"/6$"5.& /'*7%)5"0.& ""*'+'0-& G>'/0&
tõhustada just selliste käsitlustega, mis 
vaatlevadki tekste selle looja ideoloogi-
listest valikutest lahus, siis on lootust 
).'0&/%&+'5%$'&""-&):!%1&Z%&#>,"/08&.*'-
nevate eetikate ja lugemisvõimaluste 
paljususe eestkõnelejana võiks Urmet 

ju paremini suhtuda ka neisse dogmaa-
tikuisse, kelle jaoks polnudki nõukogude 
%7%0&.$%&/'*7%)5"0.0&+'5%$'&'#"0%-1&9.)-
de väiteid saaks aga õõnestada veenvate 
tekstianalüüsidega kas või Jaak Urmeti 
.)5%&0"#.0-1&

Urmet peab vajalikuks kirjandus- 
lugu populariseerida ka kirjanduskau-
$.+%-.&')'+.0-.&0.%01&4%&;-#.38&.-&-.5%&
ennast panid kirjandusloost huvituma 
just sellised teadmised, mis näitasid 
kirjanikke kuidagi inimlikust küljest, 
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tema kirjatöödes jutustatakse vaat et 
ilukirjanduslikult kaasahaaravas stiilis 
ja psühhologiseeritud tegelastega põne-
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maitsele, sapisema huumori näiteid võib 
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mida Urmet kirjandusuurimises või sel-
le esitamises taotleb, siis seda ta oma 
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de, temaatiliste kirjanduslookeste ja – 
imelik öelda – nekroloogidega kindlasti 
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igati mõistetavad ja õigustatud: vaada-
ta üle kirjandus, mida on kaua välditud 
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ühiskonnas, sh kirjandusilmas on puu-
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sõnas peensusteni välja tänuavalduse, 
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haks teha, lõpetaksingi sellesama mõt-
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[---] nende lugematute artiklite, interv-
juude eest, nende raamatute eest, nende 
telesaadete eest! Aitäh ja muudkui hoo-
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