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vastu vaid eksistentsiaalse irooniaga.”23 
Neid kirjeldusi võib vabalt ja võrdlemisi 
juhuslikul moel paigutada kohakuti Juri 
Lotmani kirjeldusega romantilisest kange
lasest, keda iseloomustab üksildus, pettu
mus, ükskõiksus, enneaegne vananemine, 
pidev rännuiha, sest „rändaja ei peatu 
võõrsilgi. Igasuguses peatumises adub ta 
vägivalda.”24 

Kui juba, siis juba. Kuulame natukene 
hoopis Mihhail Lermontovi Petšorini häält:

„Jah, säärane on olnud minu saatus 
juba lapse põlvest peale! Kõik on lugenud 
mu näolt tunnuseid halbadest omadustest, 
mida polnud olemas; kuid neid oletati – 
ja nad sündisid. Ma olin tagasihoidlik, – 
mind süüdistati kavaluses: ma muutusin 
kinniseks. Ma tundsin sügavalt head ja 
kurja; keegi ei hellitanud mind, kõik solva
sid: ma muutusin kättemaksuhimuliseks; 
ma olin sünge, – teised lapsed olid lõbu
sad ja jutukad; tundsin end olevat neist 
kõrgemal, – mind asetati madalamale. 
Ma muutusin kademeelseks. Olin val
mis armastama kogu maailma, – keegi ei 
mõistnud mind: ma õppisin vihkama. Mu 
värvitu noorus möödus võitluses enese ja 
23 R. Veidemann, Ühe vagabundi saatuse
luule.
24 J. Lotman, Aleksander Puškin. Tlk P. Lot
man. Tallinn: Varrak, 2003, lk 66.

maailmaga; kartes pilget, matsin oma pari
mad tunded südame sügavusse: seal nad 
suridki. Ma rääkisin tõtt, – mind ei usutud: 
ma hakkasin petma.”25 

Vot sellist elutunnetust võiks kehastada 
Joel Sang.

Lõpuks

Tagasi vaadates tundub, et need kaks 
kontseptsiooni (romantiline kangelane ja 
põlvkondlik karakteristika) ei taha kui
dagi teine teisega sobituda. Aga see selleks. 
Ilmselt oleks tagumine aeg Mihkel Muti 
„Fabiani õpilane” üle lugeda.

Igatahes on Joel Sang kirjutanud väga 
head luulet. Ja kummalisel moel leiame 
sealtki mõneti romantilise(d) kangelase(d):

Merejääl
ilmamaa lageduste lael
kus iga tõttaja enneaegu vananeb
seisab armas J. S. ja räägib ja kõneleb
   hüvasti
   väga hüvasti26 

JOOSEP SUSI

25 M. Lermontov, Meie aja kangelane.  
Tlk V. Linask. Tallinn: Eesti Raamat, 1967,  
lk 100–101.
26 J. Sang, Vigade parandus, lk 44.

LÜHIKROONIKA

3.–4. aprillil pidi Narva kolledžis toi
muma järjekordne, arvult kaheksas 
Mikael Agricola päeva konverents, mis 
oli kavas pühendada Mati Hindile. Seoses 
eriolukorraga toimus konverents 3. aprillil 
Szilárd Tóthi eestvõttel Skype’i teel väik
sema koosseisuga. Enn Ernits (Tartu) 
tutvustas käsilolevat uurimistööd vadja 
kohanimedest. Aleksandra Rodionova 
(Petroskoi) esines teemal „Lüüdi materja

lid avatud vepsa ja karjala keele korpuses 
(VepKar)”, Marina Ljublinskaja (Peter
buri) „Habinimelised tegelased neenetsi 
päritolu õpetlase A. Põrerka neenetsi 
folkloori materjalides”, Maima Puška
reva (Peterburi) „Poliitiliste ja õigusalaste 
tekstide tõlkijad vene keelest neenetsi 
keelde”. Roman Gaidamaško (Peterburi) 
ja Larissa Ponomareva (Helsingi) vaatluse 
all oli preester Anton Popovi (1748–1788) 
haruldases käsikirjas leiduv permikomi 
sõnaraamat, Sándor Szeverényi (Szeged) 
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ja Zsuzsa Várnai (Budapest) kõnelesid 
samojeedi rahvaste identiteedist ja keelest. 
Piret Norvik (Tallinn) rääkis Mati Hindi 
kokkupuudetest dialektoloogiaga. Dens 
Dimińš (Reykjavík) analüüsis Riku Kor
honeni „Lääkäriromaani” (2008) põhjal 
soome keelest läti keelde tõlkimise stra
teegiaid. Natalja Tšikina (Petroskoi) käsit
les Vjatšeslav Agapitovi tõlkeid karjala 
keelest vene keelde, muu hulgas kohalikku 
vene murdekeelde, ingerisoome aktivist 
ja soome keele õpetaja Niina Petruhhina 
(KohtlaJärve) soome keele ja kultuuri 
populariseerimist Jõhvis ja KohtlaJärvel.

Eriolukorra tingimustes algatati Eesti 
Kirjandusmuuseumis  videoloengute sari 
(https://www.kirmus.ee/tegevus/video

loengud), kus esinesid folkloristika osa
konna teadlased: 

1. aprillil Piret Voolaid „Naljapäeva 
vanasõna: Ega naer nahka riku, ega tühi 
jutt tükki võta”; 9. aprillil Reet Hiiemäe 
„Üleloomulikud kogemused tänapäeva 
õpilaspärimuses: meediamõju rollist tõl
genduste kujunemisel”; 15. aprillil Piret 
Voolaid „Vanasõnaga viiruste vastu: Käsi 
peseb kätt”; 20. aprillil Piret Voolaid „Kas 
julge hundi rind on rasvane või hane
rasvane?”; 21. aprillil Maris Kuperjanov 
„Koroonaviiruse levikust läbi huumori
prisma”; 22. aprillil Piret Voolaid „Antiik
aegne ilmatarkus: Üks pääsuke ei tee suve”; 
23. aprillil Nikolai Anisimov „Tänapäeva 
udmurtide peielauatoidud”.


