
431

PILLIROOG JA PABER 
Raamatuinimesele pühendatud raamat

Elu raamatute keskel. Endel Annus 
100. Toimetuskolleegium Tiina Aas-
mann, Anne Ainz, Helje-Laine Kan-
nik, Anne Valmas (peatoimetaja). Tal-
linn: Tallinna Ülikooli Akadeemiline 
Raamatukogu, 2015. 245 lk. 

Endel Annuse elutööks kujunes eesti 
trükise ammendav kirjeldamine ehk  
!"#!$%&"'#(()%"*!+,)-%.(./($0!++1+*'$$%2*
tamine. Tema toimetamisel ilmunud 
kaheksa mahukat köidet sisaldavad 
andmeid peaaegu kõigi enne Teist maa2
ilmasõda Eestis ilmunud trükiste kohta. 
Soome raamatuteadlane Esko Häkli on 

Eesti retrospektiivset rahvusbibliograa2
1+#*#+.+)+/#*(%"/$$3-%#+4-5*!+,)-%'(!2
janduse ühe nurgakivina (lk 84). Endel 
Annust võiks nimetada meie bibliograa2
1+,$$4"*6,"'%*4-!0+'()('%7*89('(*:"%#(*
teadusraamatukogusid hõlmanud süs2
teemse töö käigus juhendas ja õpetas ta 
kümneid bibliograafe, kes võtsid omaks 
nii tema bibliografeerimisprintsiibid kui 
ka töökultuuri. 

Raamatute registreerimine pole üks2
nes tänuväärne, vaid ka äärmist töökust 
ja täpsust eeldav tegevus, mis võib jät2
#+* +-);;!%"%#* .(./($0!++1%#* '-()+)9(#-*
ja ühekülgse mulje. Endel Annuse suhe 
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kirjutatud sõnasse oli hoopis sügavam ja 
isiklikum, tema 100. sünniaastapäevaks 
üllitatud kogumik püüabki avada selle 
erinevaid tahke. 
8$0-3('* '$$%4".* '+,#* /++5(* #"'%#(2

dest – Endel Annust iseloomustavatest 
ja tema enda kirjutatutest. Juubelivälja2
andele kohaselt kirjeldab Anne Ainz tee2
4"'+*.(./($0!++1*"/-#""5*63+!+*<+*/""."*
%-/"0+7* =9(.2$//+* +%<+#+7* >3.(%('-/(4"*
tegumood ja halbadele oludele viitamine  
ei heida küll varju kellelegi, jätab aga 
liigselt tagaplaanile juubilari niigi taga2
%(,$(5/('-*(%('%-%"*4(40*:"%#(*!++3+#-2*
kogunduse ajaloolised valupunktid. 
?8=@2%* '--/+#(* A44-%#* (/3%"/#* 6/"*

(lk 17) seoses tema sõbra ja korporat2
sioonikaaslase Elmar Salumaa arretee2
rimisega 1945. aasta juulis. Salumaad 
süüdistati muuhulgas kuulumises     
B'$5+4/('24+#%($4+/(%#/(''-C* 6/(9&(/+%2
organisatsiooni Liivika, mille liige oli ka 
Annus. Erilist huvi tundsid ülekuulajad 
Liivika liikmete illegaalsete kogunemis2
te vastu Saksa okupatsiooni ajal, kus 
olnud arutlusel „vaba ja kodanliku valit2
%-%"0+*:"%#(*#++%#+3(%"*'6%(3-%C71

B:"%#(* !++3+#-#"* .(./($0!++1+* DEFGF*
HEIEJKC*L*$%+*)9(4-'%*A44-%"*'+)+*'$2
haselt ilmuda juba 1948. aastal. Riikliku 
Raamatukogu direktriss Helene Johani 
üksnes ei pidanud seda tähtaega ennat2
likuks, vaid laitis maha ka rahvusbib2
/($0!++1+* &-./(#%""!(3(%"* 39##"7* M"3+*
arvates piisanuks Eesti ja Nõukogude 
Liidu suuremate teadusraamatukogude 
jaoks koostatud eesti raamatute koond2
kataloogist, mis sisaldaks üksnes anno2
tatsioonideta eestikeelseid raamatuid.2

A44-%"* '$$%#+#-5* N$,+44"%* =+!"%2
O+!.+!-%"*.(./($0!++1+#*,-''+*39(%#")*
anonüümne artikkel ilmus 1949. aasta 
15. novembril ajalehes Edasi. Biblio2
0!++1+/"* ,"(5"#(* "##"* '9(0(P* '+* 49-'$2
gude lugeja jaoks sobimatute kirjatööde 

kajastamist, nn ammendavuse print2
siipi. Sama küsimus oli arutlusel Riik2
likus Raamatukogus toimunud laien2
5+#-5* )+.+!(('/('-* .(./($0!++1+'$3(%2
joni koosolekul 18. novembril 1949 (lk 
20–21). Autor ise sellest nõupidamisest 
osa ei võtnud, küll aga raputas seal en2
5+/"*#-,'+*&;,"*.(./($0!++1+*#$(3"#+<+P*
kirjandusmuuseumi direktor Alice Ha2
berman. Oma valvsuse puudumist põh2
<"45+%* Q+."!3+4* B'$5+4/('-%#* +<+%#C*
<;;4-5* B(0+45/('-C* +33"45+)+* .(./($2
grafeerimise põhimõttega. Talle oponee2
rides väitis Helene Johani, et „kodanlik 
.(./($0!++1+*&$/4-5*'-4+0(*+33"45+)R*
S;#%-* .(./($0!++1+%* &$/4-5*8(40(%%"&+*
'(!<-#(%(*<+*T3"#+4+*.(./($0!++1+%*D'$$%2
#+4-5*8(%#(4+%K* &$/4-/* 6,#'(*3+!'%(%#2
likku teost. Ameerikas leiame 100 tuh. 
4(3"#-%"*,-/0+%*UHG*V+!W(*#XX57C*A4#-5*
juhul oli Johani arvates tegemist print2
sipiaalse eksimusega, mille eest peab 
vastutama kirjandusmuuseum.3 Rünna2
tav ei olnudki seega Annus, vaid biblio2
0!++1+*+)+/5+4-5*'(!<+45-%3--%"-37*

Sõjajärgsel ajal oli Helene Johani 
taotlenud kirjandusmuuseumi arhiiv2
raamatukogu arvamist Riikliku Raama2
tukogu koosseisu, kuid see luhtus tänu 
toonase Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
esimehe asetäitja Nigol Andreseni vas2
tuseisule. Milline olnuks selle raamatu2
kogu saatus, näitab ilmekalt Tallinna 
8"%'!++3+#-'$0-* +!,(()!++3+#-'$0-*
kaootiline ja kataloogideta ülevõtmine, 
arhiivraamatukogu lihtsalt hävis. Sel2
legipoolest kahetses Johani veel 1980. 
aastate keskel, et tal ei õnnestunud 
kirjandusmuuseumi arhiivkogu enda 
valdusesse saada.4 Annus töötas kuri2
kuulsa nõupidamise ajal juba Riiklikus 
Raamatukogus, kuid ei tegelenud vara2
se eesti trükisega, vaid raamatupalatis 
säilitatava nõukogudeaegse kirjanduse2

1*S7*Y $ # 3 + 4P*Z!("5!([,*S-'%$$*B%66+%(C*
LL7*H*\++3+#-'$0-*EIIUP*4!*]P*/'*E^HEJ7*

2*\\P* _*^P*4*UP*%*G`7*:"%#(*!++3+#-#"*.(.2
/($0!++1+*DEFGFHEIEJK*'$$%#+3(%"*6/"*&""#-5*
49-&(5+3(%"*&!$#$'$//7*UE7*LL*EI]aP*/*GEHGU7*

3 RR, f 1, n 2, s 49. Laiendatud vabariik2
/('-* .(./($0!++1+'$3(%<$4(* '$$%$/"'-* &!$#$2
'$//*'$$%*/(%+5"0+7*Ea7*bL*EI]IP*/*J&HEU7

4 Vt lähemalt P. L o t m a n, Nigol Andre2
sen ja Eesti raamatukogud sõjajärgsel ajal. – 
Tuna 2007, nr 4, lk 78–85. 
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0+7* O(./($0!++1+* $%+'$44+* <-,+#+3(4"*
-%+/5+#(*#+//"*+//"%*EI^G7*++%#+/7
8$//""0(5* 3;/"#+)+5* :45"/* A44-%#*

„väärika, alati rahuliku, tasakaaluka ja 
#;&%"C*(4(3"%"4+*D/'*a`KP*'-(5*(''+*'+/2
5-)+5* 4"45"* 3""4-#-%"5* .(./($0!++1+*
probleemidele, justkui kattuks Annuse 
"/-/-0-* !+,)-%.(./($0!++1+* '$$%#+3(%"*
ajalooga. Paraku puuduvad raamatus 
tema lähedaste sõprade mälestused – 
nad kõik lahkusid siit ilmast juba enne 
A44-%#7*L%+*%9&!-%'$44+%#*'(!<-#+.*%$$2
jalt Annuse noorim poeg, andekas kunst2
4('* T((32M+4"/* A44-%7* T9&!-* "(* $/4-5*
palju, kuid juba üksnes nende nimed – 
Elmar Salumaa, Johannes Hint, Richard 
Toona, Artur Jaama, Arpad Arder, Os2
vald Tärk ja Albert Ruutsoo – kõnelevad 
Annuse huvideringist ja vaimulaadist.

Mälestusi on Annus ka ise jäädvus2
tanud. Tema meenutused lapsepõlve2
kodust on niivõrd ehedad endisaegse 
taluelu kirjeldused, et peaksid kuuluma 
+<+/$$9&('-%%"7*8(!<-#+3(%+44"*+)+/5-%*
Annusel varakult – juba algkooli viima2
ses klassis andis ta välja omaloomingu2
/(%#*+<+'(!<+*Y$(#")*8$(#*D/'*]aK7*?((*A42
nuse eeldused kui ka ülikoolist saadud 
hea ettevalmistus taganuks talle eduka 
õpetlasekarjääri, kuid perspektiiv tege2
leda „nõukogulikult moonutatud kirjan2
5-%/$$0+C*D/'*F]K*);/(%#+%*#"3+*<+$'%*%"/2
le võimaluse. 

Mälestustes nõukogude ajast on An2
nuse sõnad kaotanud värvi. Ütlemata 
jääb rohkem, kui on öeldud. Arvan, et 
mitte enesetsensuuri tõttu, vaid seepä2
rast, et kogu tõe edasiandmiseks läinuks 
tarvis liiga palju sõnu ja see ei olnud An2
nuse stiil. Temale on loomuomane napp 
ja tabav väljendusviis. Ja on asju, mille 
jaoks sõnu ei olegi. Annusest ei saanud 
kollaboranti, kuid ta keeldus ka ohvri 
rollist. Pere, kodu ja aed Lillekülas olid 
Annuse oma maailm, vaba ja turvali2
ne oaas, mis kaitstud võõra meele eest. 
Ühtaegu koht, kus hoida ja edasi anda 
vanemailt päritud kristlikke väärtusi. 

Väärtuste talletamine oli ju ka biblio2

grafeerimise sügavam sisu. Nõukogude 
Liidu raamatukogunduses saavutas bib2
liografeerimine kõrge taseme küll soo2
tuks teisel põhjusel. Paranoilises riigis 
peeti arvet iga trükitud teksti üle, trü2
kiste kirjeldamine oli totaalse kontrol2
lisüsteemi osa. Seega valis Annus vald2
konna, mida valitsev süsteem isegi eelis2
tas, kuid mis pakkus raamatuloolasele 
samal ajal huvitavat uurimisainest ning 
eneseteostust mingil määral ka peda2
googina, nagu loeme tema kolleegidest 
õpilaste meenutustest. Ainese kogumine 
""%#(*!"#!$%&"'#(()%"*!+,)-%.(./($0!++1+*
tarbeks oli igal juhul aateline missioon, 
antud oludes ausaim viis oma võimete 
rakendamiseks. 

Teaduslik metoodika oli vajalik sel2
leski valdkonnas ning materjali kogunes 
enam, kui kartoteegikaartidele mahtus. 
Annusele iseloomulikult on uurimistööst 
välja kasvanud kultuuriloolised artiklid 
heas keeles teaberikkad kirjeldused.
Laias laastus võib Annuse kogumikus 
+)+/5+#-5* +!#('/(5* <+0+5+* '+,"'%R* .(.2
/($0!++1+*'$$%#+3(%%"(%-*'(!<"/5+)+5*<+*
uurimuslikud kirjatööd. 
8$0-3('-* '$$%#+<+#"* )+.+45-%* '$2

hatise obligatoorse nõukogudeaegse 
väljendusviisi pärast on tarbetu, nõu2
kogulik retoorika jäi Annusele võõraks. 
86//*"(*$/"*#;4+&;")+/*'-(0(*%--!#*39#"#*
EI^^7*++%#+/*(/3-4-5*B8$5-2--!(<+*';%(2
!++3+#-C* &"+#6'(* #++%6//(#+3(%"/* 4(40*
toimetaja võinuks märkustes kajastada 
asutuste tänapäevaseid nimetusi. Nii 
ei pruugi noor lugeja teada, et Tallinna 
\(('/('*8"%'+!,(()* D/'*EG`K* $4*M+//(44+*
Y(44++!,(()* )9(* Z!7* 8!"-#cd+/5(* 4(37*
Eesti NSV Riiklik Raamatukogu (lk 
125) tänane Eesti Rahvusraamatukogu. 
Bibliografeerimise ajaloo seisukohalt 
pakuvad huvi Sirbis ja Vasaras ilmunud 
artikkel „Teadlaste ja spetsialistide tee2
4(%#-%"%C* DEI^^KP*8""/"%* <+*8(!<+45-%"%*
avaldatud „Eesti retrospektiivse rahvus2
.(./($0!++1+* &!$0!+33(%#C* DEIJIK* 4(40*
„Eesti retrospektiivse rahvusbibliograa2
1+* '$$%#+3(%"%#C* DB\++3+#* $4777* :"%#(*
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.(./($1(/(+* <+* !++3+#-/$$* +/3+4+,,CP*
2002), samuti Akadeemilise Raamatu2
kogu aastaraamatust pärit „Taani raa2
3+#-'$0-5* :"%#(* !++3+#-#"* ,$(5<+4+C*
(2003). Allikalise väärtusega on ka An2
nuse mälestused Tartu ülikooli raama2
tukogu ja kirjandusmuuseumi varjen2
damisreisidest suvel 1944 ning toonase 
ENSV Teaduste Akadeemia raamatuko2
gu tegevusest aastail 1948–1949. 

Annuse esimesed kaalukaimad tea2
5-%#XX5* $4* +)+/5+#-5* +<+'(!<+%*8""/* <+*
8(!<+45-%* 4(40* ';%(#/")+5* )+!+--%+"02
seid Eesti alal ilmunud perioodilisi väl2
jaandeid. 1979. aastal ilmunud artiklis 
Be!"%%"/(* '+/"45!(* +-#$!(5* Ea`FHEa^aC*
on Annus kalendrijuttude anonüümsete 
+-#$!(#"*(5"4#(1#%""!(3(%"*'9!)+/*#$$4-5*
esile kalendrite olulisuse ajalooallikana. 
Neis leidub andmeid nii Liivimaa Üld2
kasuliku ja Majandusliku Seltsi algata2
tud kartulikasvatuskampaania kui ka 
trükis ilmunud regivärsside kohta, aas2
tail 1838–1841 on avaldatud rikkalikku 
ainest eestlaste ebausukommete kohta. 
8+/"45!(#"*)+!+/*%++3"*6/")++#"*!+,)+/"*
mõeldud pietistliku moraaliga lugemis2
varast, mille keel on omaette uurimis2
objekt. Sama teema käsitlemist jätkab 
Annus 1984. aastal ilmunud Tallinnas 
b=LL*<+*b=LLL*%+<+45(/*/"(5-4-5*'+/"452
!(#"* '(!<"/5-%"%* D88* EIa]K7* \(''+/(''-*
andmestikku sisaldab ka tema artikkel 
„Baltimaade ajalehed kuni 1710. aas2
#+4(C* D88* EIaJK7* BA44-%"* #XX* &6%()+'%*
väärtuseks võib pidada varauusaegsete 
ajalehtede säilinud eksemplaride kaar2
distamist, süstemaatilist loetelu ning ti2
!++f(5"*%--!-%#"*!"'$4%#!-""!(3(%#P*3(%*
hõlbustab oluliselt hilisemate uurijate 
#XX5PC*(%"/$$3-%#+.*#"3+*--!(3-%#*$3+*
5(%%"!#+#%($$4(%*+<+/$$/+4"*8++!"/*=+4+2
mölder.5 Arhiiviainest kasutanud Vana2

mölder on Annuse tööd edasi arendanud 
ning mõningaid seisukohti revideerinud. 
Samad sõnad kehtivad Annuse 1989. 
aastal ilmunud Eesti vanema aabitsa2
/$$*';%(#/-%"*'$,#+R*)((#+3(%"%#*A44-%"*
töödele ei ole pääsenud ka Forseliuse 
aabitsaid põhjalikult uurinud ajaloola2
ne Aivar Põldvee. Mis ei osuta üksnes 
Annuse kogutud faktoloogia aegumatu2
le väärtusele, vaid ka tema pädevusele  
uurimisteemade valikul. Eestikeelse 
Piibli tõlkimislugu ja varane vaimulik 
kirjandus üldse on tänapäeval nii keele2
teadlaste kui ka teoloogide ja ajaloolas2
te huvikeskmes ning selleski vallas on 
Annus tähelepandava eeltöö ära teinud. 
Pean siin silmas kõnealuses kogumikus 
taastrükitud artikleid „Eestikeelse Piib2
/(*);/<++453(%"%#*<+*/")(#+3(%"%#C*DEII`K*
ning „Eestikeelne raamat Rootsi aja vii2
3+%#"/*++%#+'634"#"/C*D88*EIIEK7

Annuse luuletused, pigem palved, ko2
gumiku lõpus ei olnud mõeldud võõrale 
silmale, nad aitavad aga paremini mõis2
#+*'9('"*""/4")+#R*

Issand,
Sa ei murra katki
kõikuvat pilliroogu, 
mis abitult õõtsub 
kesk tugevat tuulehoogu.
Hoia mindki
kui kõikuvat pilliroogu, et ma ei murduks
kesk tormihoogu,
et ma ei vajuks vahusesse vetevoogu!
Ehkki ma ei vääri 
Su armu, mind kuule!
Oma teed ma käisin....

Mälestusraamatu koostajaid peab 
tunnustama materjali oskusliku valimi2
se eest. Eraldi võetuna ei ole kogumiku 
tekstid kuigi suure kõlajõuga, kuid ter2
vikuks koondatuna saavad nad täiesti 
--"*399#3"7*L4(3"%"*"/-*$4*%--!"3P*'-(*
seda suudab edasi anda kirjutatud sõna. 

S L\:M * YgMVA?

5* 87* = + 4 + 3 X / 5 " !P* 8$33-4('+#%($$2
4();/(*\$$#%(*Y;;4"3"!"2&!$)(4#%(5"%*EJ7*%+2
<+45(*/9&-/*H*\")+/D(K%[,"*S$%#2h"(#-40*)+!+2*
--%+"0%"*(4_$!3+#%($$4('+45<+4+7*D@(%%"!#+2
#($4"%*,(%#$!(+"*>4()"!%(#+#(%*M+!#-"4%(%*UJ7K*
M+!#-R*M+!#-*i/('$$/(*8(!<+%#-%P*U`EUP*/'*UJ7


