MÄLU KÕHETUMISE VASTU
Ülelend viimase kümnendi eestikeelsest tõlkeilukirjandusest
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len juba mõnda aega vastanud ajalehtede aastalõpuküsitlustele, kus palutakse nimetada kümme parimat aasta jooksul ilmunud eestikeelset
teost. Viimati vastates mõistsin erilise selgusega, et tegu on tahtmatu
!"#$%&'( )#*+#,( -#..&"/*0( */.01&+&( 2&3/.&/+( &&,1&( 455-,#"( /".#*#+( 00,1/(
algupärandeid, kui kaks kolmandikku *0/,1("#%0.&1&'()6"-0-/34&*+#,0,1(377kimata. See viib üsna loogiliselt omakorda mõttele, et kas praegu ei toodeta
raamatuid – ka n-ö kõrgkirjandust – liiga palju? Või on liiga palju ikkagi parem kui liiga vähe? Mine tea.
Seega on mõnevõrra loogiline, et mõnigi kolleeg, kellele mainisin kirjutavat ülevaadet viimase kümnendi eestikeelsest tõlkeilukirjandusest, hakkas
kahtlema, kas ei haara ma liiga suurt ajavahemikku. Kahtlemata. Kuid siinse kirjatöö eesmärk ongi pigem anda põgus ülevaade põhilistest jõujoontest.
Kirjatööks eraldatud tähemärkide arv ja jaks lubavad vaid üldpilku. Püüan
seda tehes võtta aluseks erinevad tõlkeilukirjanduse sarjad, kuigi mõjus osa
viimase kümnendi kõige olulisemaid tõlkeid on loomulikult ilmunud väljaspool sarju – püüan neistki tähtsamad ära mainida. Olgu lisatud, et kuigi jätan käsitlemata massmüügisarjad, nagu „Eesti Päevalehe romaaniklassika”
(ilmus 2007–2008) ja „XX sajandi romaan” (ilmus 2005–2006), ei pea ma selliseid ettevõtmisi sugugi ebaoluliseks, kas või juba seetõttu, et sedakaudu taasilmusid muuhulgas Fjodor Dostojevski ja Gustave Flauberti teosed. Samuti
jätan tähelepanu alt välja ajaviitelisema kirjanduse (juba ajaviitelisuse määratlemine võtaks hulga ruumi).
Aga alustagem.
Kirjastuses Varrak ilmuvat „Moodsa aja” sarja võib ehk pidada nullindate kõige prominentsemaks tõlkekirjanduse sarjaks üldse. Minu teada on sarjas ilmunud ainult esmatõlked, mis on igati tähelepanu- ja kiiduväärne. Sari
sai alguse 2001. aastal Anthony Burgessi „Kellavärgiga apelsiniga” Udo Uibo
vaimukas tõlkes. „Moodsa aja” märgi all on ilmunud paljud olulised kaasaegse
maailmakirjanduse eestindused: näiteks Bret Easton Ellise „Ameerika psüh852&&19( :;<<;=( 1"-( )001( >&31/*?=( @&A/+( >/1B80""/( CD/"A0&1"&,9( :;<<E=( 1"-( F01(
G&3/-?=(>/B80"(H5#0""0!0BI/(CJ"0.0*1&&35,&-0,0+9(:;<<K=(1"-(L*+30-(M5NN?(A6/(
-5".(H&3#-/(>#3&-&./(105,1=(./""0,1(-&-,(:CO533&(.01,9(;<<E'(&&,1&"(4&(CM&Nka mererannas” 2008. aastal) on tõlkinud Kati Lindström.
Ajavahemikus 2003–2012 on minu andmetel „Moodsa aja” sarjas ilmunud 52 teost. 25 neist on tõlgitud inglise keelest, kaheksa prantsuse keelest,
viis saksa ja jaapani keelest ning kaks teost soome ja vene keelest. Ühe tõl-0%&(5*(0,/*+&1#+(8/,2&&*/&=(#*%&3/=(2531#%&"/=(&3&&!/&(4&(/1&&"/&(-00"'()6,/=(
hispaania keelest ilmus „Moodsa aja” sarjas juba 2002. aastal Javier Maríase
„Nii valge süda” (tlk Marin Mõttus), sellele lisandus 2012. aastal teine Maríase
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16"%0((CPQN53+/(35.&&*9(:1"-(M&/(F&30"0/+?'(O&%#(>&3R&,-/=(5*(./1.0+(&#153/+(
esindatud rohkem kui ühe teosega. Viimase kümne aasta jooksul on „Mood,&,( &4&,9( /".#*#+( -5".( 16"%01( H&3#-/( >#3&-&./"1=( -&-,( 3&&.&1#1( F*+30S(
>&-/*0T/"1=(>/B80"(H5#0""0!0BI/"1=(@&A/+(>/1B80""/"1=(@&*/0"(U"&11&#03/"1=(F.V"/0(O5185.!/"1(4&(O/B-(H53*!W"1'(G//.&,0"1(5*(C>55+,&,(&4&,9(/".#*#+(-5--#(
-5".( 16"%01=( 10.&( 08-( -6/%0( 252#"&&3,0.( 105,( CJ"#( 0+01&!0"/+9( /".#,( )3//*(
)&0"&(16"-0,(4#!&(;<<X'(&&,1&"=(&%&(A7"4&,255"(-6*0&"#,1(,&34&(5*(G&33&-(&A&"+&*#+(A00"(-&-,(H53*!W(3&&.&1#1Y(CD/--(100(&""&9(:;<<E=(1"-(>&301(M&/-?(4&(
„Maoli” (2008, tlk Kristjan Jaak Kangur).
Kuigi Varraku eestvedaja, eestikeelse kirjanduse üks tähelepanuväärsemaid eestkõnelejaid Krista Kaer on korduvalt kirjutanud kurbi artikleid
väärttõlkekirjanduse müüginumbrite pidevast kahanemisest, on rõõm tõdeda,
et aastate jooksul pole „Moodsa aja” sari näidanud kokkukuivamise märke.
Vastupidi. Kui 2003. aastal ilmus sarjas viis nimetust ning 2004. ja 2006. aastal vaid kaks – kuigi olgu vahemärkusena öeldud, et kvantiteet ei näita alati
kvaliteeti, 2006. aastal lisandunud kaks teost olid „Norra mets” ja „Pilveatlas”,
mõlemad olulised teosed nii kõnealuses sarjas kui ka kogu viimase kümnendi tõlkeilukirjanduses –, siis näiteks 2010. aastal ilmus seitse, 2011. aastal
samuti seitse ja 2012. aastal lausa kaheksa nimetust. Samuti tuleb märkida,
et kuigi näiteks soome keelest ilmus viimane eestindus 2007. aastal (Elina
H/3A5,0( CJ1( 10.&( .7"01&-,( ,0+&,&.&9( D/301( Z&"#3/( 16"-0,?=( ,//,( ;<X;'( &&,1&"(
lisandusid sarja tõlkekeelte nimistusse itaalia ja araabia keel (Paolo Giorda*5(CF"%&3A#+0([-,/"+#,9()//*&(\&*+A//3#(16"-0,(4&(F"&&(&"]F,^&*/(C_&-#!/4&*/(
maja” Kalle Kasemaa tõlkes). Märgilisel sarjal paistab minevat kui mitte hästi, siis igatahes rahuldavalt.
Selgelt haakub „Moodsa aja” sarjaga teine Varraku väärttõlkekirjandust
vahendav mammutseeria „20. sajandi klassika”, mis sai alguse juba 2000.
aastal. Kuigi selle maht on „Moodsa aja” omast väiksem – viimase kümnendi
jooksul on minu andmetel ilmunud 31 nimetust –, siis on tegu mõnes mõttes
A773/-&.&%/(-5%#./%&(-#/(C>55+*0(&0%9'()6,/=(2&&3/(&#153/(:Z&".&*(\#,8+/0=(
`/""/&.(a5W+/?(16"-0/+(5*(/".#*#+(.6"0.&,(,&34&,'()0%0"/-#"1(-&"+#!(5"0.&(*//=(
01(C;<'(,&4&*+/(-"&,,/-&9(3&&.0,(&A&"+&1&-,0(*//(0**0(-#/(-&(273&,1()0/,1(.&&/"masõda ilmunud raamatuid, „Moodne aeg” keskendub (nagu nimigi viitab) viimastele aastakümnetele – kuigi on huvitav mõelda, kust ikkagi see „moodne”
alguse saab. Seega on „20. sajandi klassika” ajaline haare laiem kui „Moodsal
&4&"9'( O7/10-,( Z&".&*( \#,8+/0( CM0,-bb( "&2,0+9( :;<<c=( 1"-( F01( G&3/-?( *7%/( /".&A&"%#,1( XcKX=( &%&( ,&34&( [-,( 5"#"/,0.&/+( 16"-0/+=( d5#/,]e03+/*&*+( fV"/*0T/(
2bb3&*0(4&(1#*+"/-(C\0/,(bb("622#9(:;<X<=(H0"/(F""/-#("55./*%#"/,0,(16"-0,?(/"mus originaalis juba 1932. Nii on sarjas avaldatud XX sajandi esimese poole
4&(-0,-2&/%&(,##3/(-"&,,/-#/+=(*&%#(_&.0,(_5WB0=(F"!031(f&.#,=(F*+3V(U/+0=(
L,&&-(a&!0"=(JA0"W*(`&#%8=(>&3%#03/10(@#3&,=(@0g,!(M5,g15"h*W/(4*0=(&%&(*0*de kõrval ka autoreid, kes avaldasid XX sajandi lõpuni või kirjutavad edasigi:
H&""+i3(d&Q*0,,=(f53.&B(>Bf&318W=(D8/"/2(\518(4*0'(O7/10-,()53%*W(d/*+%30*/(
3&&.&1(CL,&(&3.9=(./,(/".#,(,&34&,(;<<c'(&&,1&"()6*/,(F3*5A03/(4&(F*#(Z&"#7730(
16"-0,=(,/,&"+&!("#%#(C@53V(2//!0"9=(./,(/".#,(53/%/*&&"/,(;<<j'(&&,1&"'(
Viimase kümnendi jooksul ilmunud nimetustest peaaegu pooled – 14 – on
tõlgitud inglise keelest. Samuti on oluline osa prantsuse keelel – üheksa tõlget.
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Jaapani keelest on sarja jaoks tõlgitud kaks teost, ühe tõlkega on esindatud
araabia, ungari, saksa, islandi, rootsi ja vene keel.
Vastupidiselt „Moodsale ajale” näitab „20. sajandi klassika” mõningaid
mahulise kokkutõmbumise märke. Muidugi ei saa paari aasta põhjal teha
kaugeleulatuvaid järeldusi, aga nii 2011. kui ka 2012. aastal on sarjas ilmunud kaks nimetust ning 2010. aastal vaid üks – võrdluseks võib asetada viie
nimetusega 2004. ja 2008. aasta. Mõningasest ebakindlusest ja murest sarja
,&&1#,0( ,#810,( &**&!( 08-( .73-#( -#4#*+#,0( .01&.53N55,( ;<<c'( &&,1&"( :##,(
disain erineb eelnevast küllaltki palju, nii et harjumatum silm võib siin näha
sootuks uut sarja).
„20. sajandi klassika” paistab viimase kümnendi lõikes aga silma selle poo"0,1=(01(-53+#A&+(*/.0+(5*(&/*#"1(F"!031(f&.#,(4&(_&.0,(_5WB0'(Z00(1780*+&!=(
et erinevate autorite nimekiri on väga lai. See võib esmapilgul paista enesestmõistetavana, kuid nagu edaspidi näha, keskenduvad mitmed paralleelse idee
ja sisuga sarjad väheste autorite võimalikult põhjalikule (taas)esitamisele.
)0/*0%/(-//+#A7731(,&3*&,#,(C>55+,&(&4&%&9Y(0*&./-(16"-0/+(/".#!(,&34&,(0,makordselt.
Kahe kõrgilukirjandust koondava suursarja varjus avaldas Varrak ajavahemikus 2003–2008 sarja „Tele 2. Valitud palad”'(L%&"(&&,1&"(/".#,([-,(
105,=(N55-#,(A/,1(0/(,&&*#+-/("62"/-#"1(2&/-&=(,&34&(0,/.0*0(105,(5"/(kLk(,&4&*+/( 23&*1,#,0( -"&,,/-#( D35,203( >V3/.V0( CJ13#,-/( A&&,9( :1"-( Z/340( M00A&""/-?=(
A//.&,0-,(47/(-&&,&0%*0(35.&&*=(F,8&(>/3i(4&(F**&(Z5"03]D5*1/(CZ&*+"/2##(
jäljed”, mille tõlkis katalaani keelest hispaaniakeelse kirjanduse asjatundja
\#18(Z022'
Z03A&2/+/( 8&&-#!( C;<'( ,&4&*+/( -"&,,/-&%&9( J0,1/( \&&.&1#( „Nobeli laureaat”. Need kaks sarja kattuvad vähemalt osaliselt – „20. sajandi klassika”
raames tõlgitud autorite seas on mitmeid nobeliste: Camus, Gide, Laxness,
ab""=()5*/(>533/,5*=(O&%/!(>&8N#g'(
Nobelistide sari hakkas ilmuma juba 1989: siis avaldati William Goldingi
„Kärbeste jumal. Mereristsed” ja Albert Camus’ „Sisyphose müüt”, viimane sisaldas lisaks nimiesseele mitmeid Camus’ kuulsamaid ja varemgi eesti keeles
ilmunud teoseid, nagu „Võõras” või „Katk”. Viimase kümnendi jooksul on sarjas avaldatud 27 nimetust, reeglina paar-kolm raamatut aastas. Mõningaks
erandiks võib pidada 2006. aastat, mil sarjas ilmus viis teost. 2012. aastal nägi
/".&A&"%#,1(Z&#"(a0""5^T(2,[885"55%/"/,0"1(+01&/"/1#*+"/-(C@0-&&*/(+01,0.!039(
(tlk Lauri Saaber), mis oleks retseptsioonis vist täiesti kaduma läinud, kui
H5"%03(M&/*1,(25"0-,(,0+&(J0,1/(J-,230,,/(&&,1&"62#-[,/1"#,0,(0,/"0(16,1*#+(
(eks ole „kadumaminek” praegu paljude heade tõlketeoste saatus). Kiiduväärt
on aga see, et kui varem keskendus sari kuulsate teoste tõlgete taasavaldamisele, siis viimastel aastatel on näha üha enam põnevaid esmatõlkeid. Samal,
;<X;'(&&,1&"(/".#,(J"A/(d#.01/(16"-0,(M*#1(H&.,#*/(CF%&(0"#(-0,1&!9=(;<XX'(
&&,1&"(>&1/(Z/3-"/(4&(P,-&3(M#*/*%&(16"-0,(H03.&*((H0,,0(CO[3*!03%/(30/,9=(
mille neljast loost on varem ilmunud ainult „Klingsori viimane suvi” (1965.
&&,1&"(d55./*%#(\&&.&1#-5%#,?=(*/*%(M&4&(\/0,0*/(00,1/*+#,0,(_0&*(>&3/0(
U#,1&A0(d0(f"Vg/5(CG00#2#1#,9'(J"A/(d#.01/(5"#"/,#,(*533&(-/34&*+#,0(A&80*dajana tuleb kõnealuses sarjas kenasti esile – 2009. aastal ilmus esmakordse
16"-0*&(Z/%3/+(l*+,01/(CD35#&(>&31&(P#"/0'()3##(&!/-&&,&9'(Z&34&(5*("/,&1#+(
üks reeglit tutvustav erand, mille autor pole mitte Nobeli kirjandusauhinna
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"&#30&&1=( A&/+( \551,/( F-&+00./&( O5!0"/( M5./100( 0,/.00,'( >6*0A633&( 25"00./"/,0,(3&&.&1#,(CO5!0"/(-/34&*+#,&#8/*+9(:;<<j=(1"-(m"0A(F&"50=()//*&(>#""&.&&( 4&( J**5( )#3.0*?( 1#1A#,1&!( M40""( J,2.&3-( O5!0"/( -/34&*+#,&#8/**&(
eraldamise põhimõtteid, probleeme ja tagamaid.
Viimase kümnendi lõikes on kõige rohkem ilmunud tõlkeid, nagu sageli,
/*%"/,0(-00"0,1(n(XX'()6"-0/+(23&*1,#,0(-00"0,1(5*(-5".=(-#,4##30,(-&-,(*0/,1((
_'(>'(U'(d0(f"Vg/5"1(:.6"0.&+(105,0+(n(CG00#2#1#,09(4&(CO7"4&3/153*0""/9(n(5*(
16"-/*#+(M&4&(\/0,0*?'(M&80(16"-0%&(5*(0,/*+&1#+(*533&=(,&-,&(4&(8/,2&&*/&(
kirjandus. Kui Kjell Espmargi raamat välja arvata, siis ka rootsi kirjandust
esindab kaks raamatut, kusjuures Pär Lagerkvisti „Barabbas” (2006) Arnold
\&A0"/( 16"-0,( A//!( .6110( &,4&5"#"0=( 01( 0-,( ,//&*/( ,05,1&1&-,0( 00,1/-00",01( d&gerkvisti pigem 1977. aastal ilmunud raamatuga „Maailmas võõrsil”, mille
kattuvus „Barabbasiga” on suur: mõlemas teoses sisalduvad „Kääbus”, „Sibüll” ja „Mariamne”. Ühe raamatuga on sarjas esindatud taani, ungari, vene
ja portugali keel. Kaks viimast sobivad hästi kirjeldama „Nobeli laureaadi”
sarja kui vana taasesitamise ja uue tutvustamise vahelist tasakaaluharjutust.
U&!3/0"(U&3BR&(>h3I#0g0(CF3.&,1#,(-55"03&(&4&"9(/".#,(,&34&,(;<<E=(A&/+([-,teist aastat pärast Marin Mõttuse tõlke avaldamist Varraku nüüdseks hingu,0"0( "7/*#+( 35.&&*/,&34&,( CL/3/,9'( Z00A&,1#( _5,V( Z&3&.&%5( CD/.0+#,9( :;<<o=(
1"-(>&30(G0%&(Z&"&.&*B&?(5*(A7731#,"/-("/,&*+#,(*//(*5!0"/,10(-#/(-&("&/0.&"1(
läänemaise proosakirjanduse parimat osa tutvustavate tõlgete nimekirja. Saramago on üks neid autoreid, kelle loomingut võiks eesti keeles rohkemgi olla.
M#*&(J0,1/(\&&.&1#"(5*(2/--(&4&"#%#=(,//,(5*(.6*0%/(,0*/.&&*/(/".#A&(
,&34&( ./*0A/-( 160"/,0"1( -##",#,3/-&,'( H0&-,( *7/10-,( ,5!/!( „Klassikalised
lood”, kus on avaldatud jutukirjanduse klassikat juba alates 1970. aastast.
Võib tähele panna, kuidas viimase kümnendi sees on toimunud valikute ajaline kontsentreerimine. Kui sarja esimestel kümnenditel haarati võimalikult
"&/&( &4&203/55+/( &"&10,( D"&15*/,1( 4&( D0135*/#,0,1( 4&( "6201&+0,( 23&*1,#,0( kLk(
sajandi kirjanduse suurnimedega, siis ajavahemikus 2003–2012 on avaldatud
-&,(kLk(,&4&*+/(&#1530/+=(*&%#()8V528/"0(U&#1/03=(H03.&*(>0"A/""0=(\5!031(
d5#/,( Z10A0*,5*=( F"N30+( +0( >#,,01( 41=( A6/( ,//,( &#1530/+=( -0""0( 10%0A#,( 4&( 0"#(
46#+/,("62#"0(0**0()0/,1(.&&/".&,6+&(:-6/%0(8/"/,0.&(,#3.&+&&1#./%&(,&34&,(
5*( e'( ZB511( e/1g%03&"+( n( Xcp<?'( F/*#,( 03&*+( 5*( H53&B0( `&"25"0=( -0""0( 0"#( 4&(
10%0A#,( 47/+( kGLLL( ,&4&*+/,,0'( G//.&,0( -[.*0*+/( 455-,#"( 5*( ,&34&,( /".#*#+(
16 nimetust, kümme neist on tõlgitud inglise keelest, neli prantsuse keelest,
[-,(1&&*/(4&(,&-,&(-00"0,1'()6"-/4&10,1(5*(5"*#+(-6/%0(10%#,&.(>&""0(M"&&,,0*(
viie eestindusega (tõsi, üks neist kahasse Leelo ja Sirje Keevallikuga, viimane
on sarja jaoks tõlkinud veel kolm teost). Jällegi paistab silma kahetsusväärne
asjaolu – ei ühtegi nimetust 2012. aastal.
Paraku jätan erinevatel põhjustel siin lähemalt käsitlemata teise maini./,A7731( ./*0A/-#%&( J0,1/( \&&.&1#( 16"-0/"#-/34&*+#,0( ,&34&=( ./,( -&**&!(
nime „Nüüdisromaan”. Kummaline, aga mind on sarjast eemale peletanud
ebameeldiv kujundus (kui võrrelda sarja algusaegade, 1980ndate disaini praegusega, siis räägib see selgelt viimase kahjuks), mis annab mõista, et tegu
oleks justkui meelelahutuskirjandusega, kuigi sarjas on ilmunud näiteks John
L3A/*%#( CZ//+3/.&4&( 300%"/+9( :;<<E=( 1"-( l3A0( H&*-5?( A6/( >&3%&301( F1^55+/(
„Uputuse aasta” (2010, tlk Eva Velsker ja Neeme Põder) ning samuti hulk põhjamaiste autorite teoseid. Nii et raamatute juures loeb ka välimus, kuigi seda
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5*(2/,#1(A&,1#.00"*0(1#**/,1&+&'()6,/=(-&(,/,#"/,0"1(1#*+#!(CO[[+/,35.&&*9(
kaunis eklektiline, segades erinevaid kaalukategooriaid.
M5".&,( A7731#,"/-( J0,1/( \&&.&1#( ,&3/( 5*%/( „Põhjamaade romaan”.
O&%#(*/./%/([1"0!=(/,0"55.#,1&!(,0+&(,&34&(%05%3&&$"/*0(4&(,0""0,1(1/*%/1#*&(
ka keeleline kontsentreeritus. Kusjuures viimase kümnendi sees on „Põhjamaade romaanis” ilmunud pea samapalju nimetusi kui „Nobeli laureaadis” –
;p'(\551,/(-00"0,1(5*(,&34&,(XX=(*533&(-00"0,1([80-,&(16"%01=("/,&-,(-5".(16"%01(
1&&*/(-00"0,1'(M00"0"/,0-,(03&*+/-,(A6/!("//%/1&+&(/*%"/,0(-00"0,1(16"%/1#+(\5,0(
)30.&/*/(C>##,/-&(4&(A&/-#,09(:;<<K=(1"-(M&113/(Jgg5#!/?=(./,(5*()&&*/]&/*0line teos. Võib-olla tuleb just siit sarjast välja, et meil on (veel) olemas väga
tugev rootsi ja norra keelest tõlkijate kooslus. Juba mainitud norra kirjanduse
tõlkijal Elvi Lumetil on sarjas ilmunud koguni viis eestindust (sealhulgas sar4&(,0*/(A//.&*0(4&(&/*#,(;<X;'(&&,1&"(/".#*#+(105,=(F**0(a/3-0N0"+1(\&%+0(C>&(
teen su nii õnnelikuks”), meie ühel teenekamal rootsi kirjanduse vahendajal
F*#(Z&"#7730"(*0"/(4&()6*/,(F3*5A03/"(-5".(16"%01'(F3*5A03/(16"%010,1(-&-,(27rinevad muide soomerootsi kirjanikelt: Lars Sundi „Eriku raamat” (2006) ja
Kjell Westö „Kus kõndisime kunagi” (2011). Nii norra kui rootsi keelest on
sarja jaoks tõlkinud Eha Vain: esimesest Lars Saabye Christenseni „Modelli”
:;<<K?(4&(10/,0,1(>731&()/--&,0(CL,/-"/-#+(&,4&+'(Z##3(8["%0-[119(:;<<p?'(M&(
)/--&*0*(5*(,55.03551,"&*0'(Z55.03551,/(&#153/10(-&&,&1#,(1/*%/!(16,/&,4&=(01(
kuigi „Põhjamaade romaani” sarjas pole ühtegi tõlget soome keelest, on soome
kirjandus ometi väga hästi esindatud. Kummaline, et sarja pole sattunud ühtegi Ülev Aaloe tõlget – tema viimaste aastate eestindused on lõviosas ilmu*#+(d55./*%#(\&&.&1#-5%#,'
Vaadates 1997. aastal alguse saanud „Põhjamaade romaani” tõlkijaskonda, tuleb tõdeda, et Eestist põhja ja kirdesse jäävate naaberriikide kirjandus
5*(,//*.&/"(-0*&,1/(0,/*+&1#+(:1#"0!(4#("/,&+&(8#"-(16"-0/+(*//(d55./*%#(\&&matukogus kui ka mujal, nii sarjades kui ka eraldi teostena). Seda kurvem
on tõdeda, et lõunanaabrite kirjandust vahendatakse eesti keelde kohutavalt
A780'( M#/( "##"01( A00"( 16"%/1&-,0( :,0+&( 5*( 10/*#+( *7/10-,( \0/*( \&#+( "00+#( 4&(
Livia Viitol läti keelest), siis proosa osas haigutab põhimõtteliselt tühimik.
l#10,1( "71/( &#153/10,1( 5*( A6/.&"/-( 00,1/( -00"0,( "#%0+&( &/*#"1( O53&( L-,10*&1'(
Eesti lugejaskond on oma lõunanaabrite kirjanduse osas peaaegu täielikus pimeduses. Sama ei saa öelda näiteks eesti kirjanduse esindatuse kohta Lätis
ja seda just tänu mitmele võimekale eestindajale, nagu Maima Gr!nberga ja
Guntars Godi"!. Asi on tasakaalust väljas.
Aga tagasi selle juurde, mida on eesti keelde tõlgitud. Kuna jutt kaldus
Põhjamaade kirjandusele, tuleb mainida ka teisi katseid anda tavapärasest
korrastatumas vormis välja Skandinaavia kirjandust. Nullindatel tekkinud
kirjastus NyNorden, mida veab juba mainitud Eha Vain, on püüdnud juurutada sarja nimega „Põhjamaade novell”. Katse tundub olevat põnev ja kooskõlas NyNordeni mõnevõrra erandliku iseloomuga: tegu on kirjastusega, mis
püüab vahendada Põhjamaade kirjandust Eestisse ja eesti kirjandust Põhjamaadesse. „Põhjamaade novelli” näol pole tegu ainult tõlkesarjaga. Siiani on
/".#*#+(,0&"(-5".(105,1Y(d&3,(Z&&!W0(f83/,10*,0*/(CP,B&3(`/"+0T/("/N19(:;<<c=(
1"-(J8&(G&/*?=(00,1/(235,&/,1/(J0A&(D&3%/(CQO5A0""9(:;<X<?(4&(L+&(_0,,0*/(Cm-,(
.00,(1#"/("/**&9(:;<XX=(1"-(J**5()#3.0*?'(M/34&,1#,"/-(3#,/-&300%0"([1"0!=(01(
novellikogusid ei osteta, aga sellegipoolest tuleks loota, et sari ei katke juba
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eos. Ainuüksi Lars Saabye Christensen on Euroopa mastaabis tähelepanuA773*0(*5A0""/](4&(35.&&*/-/34&*/-=("/,&-,(CP,B&3(`/"+0T/("/N1/"09(1&,#!("#%0+&(
tema mahukat, psühholoogiliselt pinevat ja ajastuliselt kangastuslikku romaani „Poolvend” (ilmunud 2006. aastal kirjastuses Pegasus Maarja Siineri
tõlkes). Lisaks „Põhjamaade novellile” on NyNorden püüdnud välja anda ka
sarja „Põhjamaade draama”, aga selle nimetuste arv piirdub kahe 2008.
&&,1&"(/".#*#+(105,0%&Y(F,13/+(Z&&"!&B8/(*7/+0*+/%&(CD/01h9(:1"-(J8&(G&/*?(4&(
L*%.&3(a03%.&*/(0.&]1[130("55%&(CZ[%/,,5*&&19(:1"-(m"0A(F&"50?'(
Viimase kümnendi ehk tugevaim uus kirjastus Pegasus on teinud samuti katset anda välja just Skandinaavia regioonile keskenduvat „Põhjamaade sarja”. Äsja mainitud „Poolvend” on üks kuuest teosest, mis selles sarjas
ajavahemikus 2004–2008 ilmuda jõudis. Mõnevõrra erandlikult – ning Põhjamaade mõistet laiendavalt – ilmus sarjas esimesena hollandi nüüdiskirjaniku
M&30"(U"&,13&(A&*(d55*/(35.&&*(CM/30(A/"/9(:1"-(M031/()03%0.?'(m810-5--#(5*(
seega sarjas ilmunud kolm tõlget norra keelest ning üks tõlge rootsi, soome ja
hollandi keelest.
„Põhjamaade sarjast” mõnevõrra vastupidavamaks on osutunud „Pegasuse väike sari”, mis sai alguse 2004. aastal ning praeguse hetkeni on selles
/".#*#+(qp(105,1'()780"02&*#A773*0(5*(,//*(4#!&(16,/&,/=(01(16"%/1#+(-00"10(0,/-581&(0/(85/&(./110(/*%"/,0(-00"'(L,0%/(10/,1(-581&(./110r(M6/%0(358-0.(5*(,&34&(
4&5-,(16"%/1#+(23&*1,#,0(-00"0,1(n(Xq(105,1'(H/,2&&*/&(-00"0,1(5*(16"%/1#+(A//,(
3&&.&1#1'( L*%"/,0( -00"( 4&%&!( -55,( /1&&"/&( -00"0%&( &""0,( -5".&*+&1]*0"4&*+&1(
kohta: mõlemast pakub „Pegasuse väike sari” neli eestindust. Muidugi, kuna
nimetatud keeled on võrreldes eesti keelega nõnda suured, võib ühe keele tõlgete seast leida tegelikult erinevaid kultuuriruume, postkolonialistlik olukord
on pilti veelgi elavdanud ja andnud paljudele kirjanikele kaasa kireva kultuurilise tausta. „Pegasuse väikse sarja” kontekstis on ühe keele sees sisalduvate
eri kultuuride prominentseim esindaja mehhiko kirjanik Carlos Fuentes, kes
kuulub Ladina-Ameerika kirjanduse väljapaistvasse kuuekümnendate põlvkonda – siis omandas suur hulk selle hiigelsuure piirkonna kirjanikke maagilise realismi koondnimetuse kaudu maailmakuulsuse. „Pegasuse väikses sar4&,9(/".#*#+(CL*0g/(A&/,19(:;<<E=(1"-(>&3%#,(P11?(0,/*+&!(*]b(8/"/,1(e#0*10,1'(
Samasuguseid näiteid saab tuua nii inglise kui ka prantsuse keelest. Yasmina
Khadra teos „Plahvatus” on tõlgitud küll prantsuse keelest (ilmus sarjas 2010,
1"-()//*&(G&813&,?=(&%&(,00(0,/*+&!(-&(F"s003/&(-#"1##3/3##./=(,&.&"(&&,1&"(
/".#*#+(_0&*]D8/"/220()5#/,,&*1T/(CF3.&,1&4&+9(:1"-(d00*&()5.&,!03%?(47""0%/(
belgia kirjandust. Jhumpa Lahiri, kelle jutukogu „Murede mõistja” ilmus sarjas 2009. aastal Ainu Janusoni tõlkes, on bengali päritolu ameerika kirjanik.
Viis autorit on „Pegasuse väikses sarjas” esindatud rohkem kui ühe teo,0%&'(D3&*1,"&**&"1(F**&(U&A&"+&"1(4&(/1&&""&,0"1(F"0,,&*+35(a&3/BB5"1(5*(/".#*#+(-5".=(8/,2&&*"&,0"1(F"!031(Zh*B80g(D/t5"/"1=(,55."&**&"1(\//--&(D#"-kiselt ja prantslaselt Philippe Claudelilt kaks teost. Sarja parim aeg paistab
olevat vahemik 2006–2010, 2012. aastal ilmus paraku vaid üks tõlge, Kanada
/*%"/,-00",0(-/34&*/-#(>&+0"0/*0()8/0*/(CF3.&,1&1#+(4&(-&3+01#+9(:1"-(M71"/*(
Kaldmaa). „Pegasuse väike sari” on oma olemuselt julge ja seega riskantne ettevõtmine, kuna lõviosa ilmuvatest teostest pärineb kaasaegsetelt autoritelt,
-0+&(00,1/("#%04&,-5*+(03/1/(0/(1#**0(n(-#/(e#0*10,=(a&3/BB5(4&(A00"(.6*/(A7"4&(
arvata. Loodetavasti ei tähenda ainult üks nimetus 2012. aastal sarja seiskumist. Aga kardetavasti just seda see tähendabki.
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Nüüdiskirjanduse uutele nimedele keskendunud „Pegasuse väikest sarja”
tasakaalustab „Pegasuse klassika”, kus avaldatakse XX sajandi suuri teo,0/+'( Z00( 1780*+&!( ,##30,( 5,&,( 16"-0-"&,,/-&( ##,13[--0=( H&3&"+( \&4&.01,&=(
G&"+&(\&#&=(>&31&(Z/""&51,&(4&(03/1/(J**(Z55,&&30(,##31bb+0(1&&,&A&"+&./,1'(
)6,/=(5*(-&(.6*0+(A73,-0+(16"-0+=(*&%#(_58*(Z10/*!0B-/(CH//310,1(4&(/*/.0,test” (2008, tlk Udo Uibo). Sarja juhtmotiiv tundub olevat „kadunud põlvkon*&9(-0,-,010(&#153/10(:e'(ZB511(e/1g%03&"+/=(_58*(Z10/*!0B-/=(J3*0,1(H0./*%^&W?( 16"%010( :1&&,?&A&"+&./*0=( -5%#./( C,1&&39( 5*( -&81"0.&1&( H0./*%^&W=(
kelle loomingust on ilmunud suisa üheksa eestindust – võrdluseks olgu öeldud,
et kokku on ajavahemikus 2007–2012 „Pegasuse klassikas” ilmunud 19 eri nimetust. Näiteks 2010. ja 2011. aastal avaldati sarjas kokku kolm teost ja need
-6/-(5"/+(H0./*%^&W"1'(H0./*%^&W(16"-0+(4&%#*0A&+(,0"%0"1(-&80-,'(J,/10-,(
A&*0.&10=(-"&,,/-&"/,10(J**(Z55,&&30(A6/(G&"+&(\&#&(16"%010(1&&,13[-/+=(./"lest mõnigi ilmub eesti keeles juba kolmandat või neljandat korda: näiteks
romaani „Ja päike tõuseb” eestindus jõudis lugejateni esmakordselt 1961, seejärel 1978 ning siis kaks paralleelset trükki 2007. aastal – üks Eesti Päevalehe
romaaniklassika sarjas ning teine „Pegasuse klassikas”. Muide, viimati mainitud versiooni tõlkijaks on kirjastuse kodulehel märgitud Enn Soosaar, õige
5*(/--&%/(G&"+&(\&#+=(-#/%/(./1.0+(H0./*%^&W(1781105,10(00,1/*+#,0+(273/nevad just nimelt Soosaarelt. „Pegasuse klassika” nimekirjas on taasilmunud
-&(CD/+#(,/*#,(0*0,0,9=(CH[A&,1/=(30"A&+9(*/*%(CG&*&.00,(4&(.03/9(n(A&,1&A&"1(
;<X<'=(;<<K'(4&(;<<o'(&&,1&"'()6,/=(CG&*&.080(4&(.0309(0,/.0*0(16"%0(273/*0!(
J""0*( d&&*0"1=( ,00( /".#,( Xcjo'( &&,1&"( J0,1/( \&&.&1#,'( )0/,0( 5,&( CD0%&,#,0(
-"&,,/-&9(H0./*%^&W(00,1/*+#,10,1(.55+#,1&A&+(&%&(H0**(M77.!30(A73,-0+(
16"-0+'(e[[,/-#*&(0"&1/,1(100*/A(M77.!30(1#*+#!(5"0A&1(160"/*0(H0./*%^&W]
N7**=(1&(5*(16"-/*#+(,&34&"0(Cm"0(460(4&(2##+0(A&34#9(:;<<K?=(CZ&&30+(855A#,0,9(
(2010) ja „Eedeni aia” (2011).
P"#"/,0-,(1#"0!(2/+&+&(A00"(>&31&(Z/""&51,&(16"%/1#+()85.&,(>&**/(CG6"#mäe” uustrüki avaldamist 2008. aastal. Eelmine trükk pärineb 1995. aastast
(samuti kahes köites). Ent nagu mitme teisegi huvitava tõlkekirjanduse sarja
puhul, sisendab 2012. aasta mõningast ärevust, sest sarja ei lisandunud ühtegi teost.
M/34&,1#,0()7*&270A(;<<<'(&&,1&,1(/".#A(„Punase raamatu” sari on nii
mahult kui ka sisult üks võimsamaid tõlkeilukirjanduse kooslusi, mis viimase
kümnendi jooksul eestikeelset kirjasõna rikastanud. Minu andmetel on ajavahemikus 2003–2012 selles sarjas ilmunud 93 nimetust, kusjuures mõnevõrra
erandlikuna leiab nimekirjast teoseid, mida on sarja raames erineva kujundusega avaldatud koguni kaks korda: William Goldingi „Kärbeste jumal” (2003
4&(;<XX?=(M#31(G5**0%#1/(C)&2&.&4&=(-532#,(A//,(08-(d&,10(3/,1/,6+&9(:;<<q(4&(
;<X<?(*/*%(,&.&(&#153/(C)u0.2/5*/+0(0/*09(:;<<q(4&(;<X<?'(P"%#(172,#,1#,0-,(
öeldud, et mõni selline sarjasisene kordustrükk jääb otsapidi minu vaadeldaA&,1(&4&A&80./-#,1(A7"4&(n(*7/10-,(U053%0(P3^0""/(Cd55.&+0(N&3.'(XcKp9(5*(
ilmunud „Punases raamatus” nii 2002. kui ka 2012. aastal. Muide, „1984” il.#,(00,1/-00",0*&(0,.&-53+,0"1(d55./*%#(\&&.&1#-5%#,(Xcc<'(&&,1&"(-0""0%/(
J"/&,()300.&*/(16"-0,=(CD#*&,0(3&&.&1#9(16"-0(&#153/10-,(5*(Cd55.&+0(N&3./9(
00,1/*+&4&(>&1/(Z/3-"/(-63A&"(.73%/1#+()300.&*/(A&34#*/.0(1&8&(20/1#*#+()6*/,(F335=()//1(M#,*01,(4&(\[**5(G/,,&-'
Niisiis sisaldab „Punane raamat” nii klassikalisi tõlkeid kui ka värskeid
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eestindusi. Sarja esimesest poolest leiab mitu teost, mis ilmusid eesti keeles
4#!&(1[--(&0%&(1&%&,/'(M6/%0(030+&.(*7/+0(5*(P,B&3(`/"+0T/(C@53/&*(U3&W(25313009=(./""0(0,/.0,0(00,1/*+#,0(10%/(0/(-00%/(.##(-#/(F'(H'()&..,&&30(:/".#,(
Xc;c?'()&..,&&30(16"%0(5*(/".#*#+(A00"(-5".0"(-533&"(n(Xcjo=(Xco;(4&(CD#nase raamatu” sarjas 2004. (Selle kõrvale tuleb asetada Jana Linnarti tõlge
kirjastusele Ersen 2002. aastal ning Krista Kaera tõlge Eesti Päevalehe romaanisarjale 2007. Siit paistab üks tõeline maiuspala ilukirjanduslike tõlgete
võrdlevaks analüüsiks.) Aga selliseid klassikaliste eestinduste taasavaldamisi pakub „Punane raamat” veelgi. Näiteks Johannes Semperi tõlge Stendhali
CD#*&,0,1(4&(.#,1&,19(:/".#,(,&34&,(;<<j'(&&,1&"?(A6/(H0"%&(M35,,/(XcoE'(&&,1&"(
-##",&,( CG&3&.#9( ,&34&,( /".#*#+( H03.&**( H0,,0( CM"&&,273"/.7*%#9( 16"%0(
(värsid tõlkinud Ain Kaalep, ilmus sarjas samuti 2005. aastal). Klassikaliste
105,10( 16"%010( -53+#,13[--/+0,1( #"&1#A&+( &4&,( -6/%0( -&#%0.&"0( kGL( ,&4&*+/(
23&*1,#,0(30*0,,&*,,-/34&*/-#(e3&*v5/,(\&!0"&/,T(CU&3%&*1#&9(4&(CD&*1&%3#0"/9(00,1/*+#,0+(:1"-(L"51&3(F&A/,15?=(./,(/".#,/+(0,/.0,1(-53+&(03&"+/(105,10*&(
1990ndate ühes kõige olulisemas tõlkekirjanduse sarjas „Europeia” („Gargantua” 1996. aastal ning „Pantagruel” 1998. aastal).
)#*1#+( 16"%010( 1&&,&A&"+&./,0( 1&,&-&&"#,1&./,0-,( 5*( CD#*&,0,( 3&&.&tus” aga avaldatud rohkesti esmakordseid eestindusi. Sari paistab silma tõlkimiseks valitud autorite ja teoste hea valikuga, eriti mitmete kaasaja oluliste kirjanike loomingu pideva ja regulaarse eestindamisega. Mõned näited.
Günter Grassilt on sarjas ilmunud „Kammeljas” (2003, tlk Mati Sirkel), „Minu
&&,1&,&+&9(:;<<E=(1"-(G&8#3(F&!3&.,?(4&(CG78/-7/%#"9(:;<XX=(1"-()//*&(F35?=(
lisaks veel „Plekktrummi” teine trükk (2006, tlk Mati Sirkel, esmakordselt
/".#,(00,1/-00"*0(A03,/55*(Xcc<'(&&,1&"?'(>/"&*(M#*+03&"1(5*(/".#*#+(C)0&+.&1#,9(:;<<E=(23&*1,#,0(-00"0,1()//*&(_&-,.&*?=(CL+0*1/10019(:;<<o=(1"-(d00*&(
)5.&,!03%?(4&(CJ"#(5*(.#4&"9(:;<<c=(1"-(D/""0(M3##,?'(>73-/./,A773,0-,(A6/!(
pidada mitme kaasaegse kirjaniku „toomist” eestikeelsesse kultuuriruumi.
Näiteks Ljudmila Ulitskaja on ehk osalt tänu „Punase raamatu” neljale tõlke"0( 46#+*#+( -7/&( D3/.&( G/,1&( -/34&*+#,N0,1/A&"/"( 0,/*0.&,'( G6/.,&,( */./,1#,(
paistab silma Kätlin Kaldmaa töö Jeanette Wintersoni pühendunud tõlkijana:
CM08&"0(-/34#1&1#+9(:;<<p?=(C)#"0153*/2/+&./*09(:;<<E?=(CF20",/*/+(25"0(&/*,&+(
viljad” (2008), „Kirg” (2008, tõlge ilmus esmakordselt 1998. aastal) ja „Kivist
jumalad” (2011). Väärtuslik on Sergei Dovlatovi loomingu kogumine nii kordustrükkide kui uustõlgete näol. Mulle isiklikult on valmistanud rõõmu John
L3A/*%#=(L&*(>BJ^&*/=(@/*&(\#!/*&=(D&#"(F#,103/=(J+%&3(H/",0*3&18/=(>&3/5(
Vargas Llosa esmaeestindused.
Samuti leiab „Punasest raamatust” autoreid, kes on sarjas esindatud nii
vanade kui ka uute tõlgetega. Kui võtta kas või 2012. aasta, siis seda raamistaA&+(-&-,(G"&+/./3(O&!5-5A/(3&&.&1#1Y(-53+#,13[-/*&(Cd5"/1&9(:1"-(H&*,(d#/-=(
eestindus on varem ilmunud 1990, 2000, 2004 ja 2005) ning värske tõlkena
„Kuningas, emand, poiss”, mis minu hinnangul kuulub sarja oluliste esmatõlgete hulka. Olgu siis mainitud veel mõned kahtlemata olulised esmakordsed
16"-0+Y(d05*/+(),62-/*/(CZ#A/(a&+0*]a&+0*/,9(:;<<p=(1"-(_[3/(P4&.&&?w(G/-153(
_035N040A/( CH0&( Z1&"/*9( :;<<p=( 1"-( L"5*&( >&31,5*?w( >&3-( )^&/*/( CJ"#( >/,,/,,/22/"9(:;<<E=(1"-(d&#3/(D/"103?w(_0A%0*/(x&.4&1/*/(C>0/09(:;<<E=(1"-(>&/%&(G&3/-?w(F"N30+(@b!"/*/(Ca03"//*=(F"0Q&*+032"&1g9(:;<<o=(1"-(>&1/(Z/3-0"?w(_58*(@5,(
D&,,5,0( C>&*8&11&*( )3&*,N039( :;<<o=( 1"-( P"&A/( )022&*?w( `/""/&.( e&#"-*03/(
CF!,&"5.=(F!,&"5.r9(:;<<K=(1"-(M03,1/(l*1?'
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Statistilist: sarja võimsaim aasta oli kahtlemata 2006, mil ilmus suisa 22
nimetust (2003. aastal ilmus näiteks kuus ja 2009. aastal vaid kolm teost).
Vaibumise märke sari õnneks ei näita, 2012. aasta andis juurde üheksa nimetust. Paistab, et vene kirjandus mängib sarjas vähemalt sama suurt rolli kui
ingliskeelne kirjandus, kuigi inglise tõlkeid on vene omadest kindlasti rohkem. Meeldiv on saksa kirjanduse nähtav positsioon.
Ajalehekirjastustelt võib samuti leida katseid anda välja uuema kirjan+#,0( 0,.&16"%010"0( -0,-0*+#*#+( ,&34#'( J-,230,,( U3#2/( -/34&,1#,( H0&( d#%#(
avaldab alates 2011. aastast sarja „Areeni bestseller”. Siiani on jõutud avaldada kuus raamatut, millest kolm on tõlgitud inglise keelest ning üks teos
,55.0=(23&*1,#,0(4&(#*%&3/(-00"0,1'()530(&"%&1#,=(./,(5*(155*#+(00,1/("#%04&(
0110(##0+(*/.0+(:_50"(H&&810"&=(UWb3%W(@3&%5.h*=(L3y*0(OV./35A,-W=(Z'(_'(
`&1,5*=()5.(\&B8.&*=(J..&(@5*5%8#0?=(&%&(23&0%#(5*(A00"(A&3&(,##3/(["distusi teha.
Kindlasti ei saa üle ega ümber Loomingu Raamatukogust(:0+&,2/+/(d\?=(
./,(5*(471-#A&"1(1781/,(16"-0/"#-/34&*+#,0(&A&"+&./,0(-&*&"'()6,/=(108*/"/,]4#riidiliselt pole tegu sarjaga, vaid ajakirjaga, kuid ma kuulun nende hulka, kes
25"0(-#*&%/(,##1*#+(d\],/+(A611&(&4&-/34&+0*&=(A&/+(/--&(2/%0.(03&"+/,0/,A&10(
3&&.&1#10([81,0(-5%#./*&'(M[""(&**&!(&4&-/34&,1&&1#,(d\]"0(A6/.&"#,0(85/+&(
aasta jooksul ilmuvate nimetuste arvu 15–20 vahel. Erinev on seegi, et selles
väga sarjalikus ajakirjas avaldatakse ka eesti autorite loomingut, ajavahemikul 2003–2012 on ilmunud päris korralikult eesti algupärandeid (35). Mõnevõrra rõõmsa üllatusena järgnevad tõlked saksa keelest (27), seejärel inglise
keelest (21), millel on kohe kannul eestindused rootsi keelest (20), sh üks Karl
\/,1/-/A/( 105,r( z/01/( 5*( 3551,/( -00"0,1( A&80*+&1#+( ;<=j( 105,1=( ,0,1( ;<<q'( &&,tal ilmunud Jaan Kaplinski ja Johannes Salmise kirjavahetus „Ööd valged ja
mustad” on tõlgitud nii soome kui ka rootsi keelest (Aino Laagus ja Mari Allik).
Muide, saksa kirjandus on ainus, millest on kümnendi lõikes ilmunud tõlkeid
igal aasta(käigu)l.
G0*0(-00"0,1(5*(d\]/,(A//.&,0(-[.*0*+/(455-,#"(/".#*#+(XE(16"%01=(23&*1,#,0(-00"0,1(Xq(16"%01'(\66.#,1&A(5*(,00%/=(01(*0*+0"0(.6*0A633&(551#,273&,tele keeltele järgnevad tõlked heebrea keelest – üheksa nimetust, kusjuures
-##,(*0/,1(5*(M&""0(M&,0.&&(16"-0+'(M&,0.&&(5*(-&81"0.&1&(d\]/(n(4&(-5%#(
eesti tõlkekultuuri – üks olulisemaid tegijaid. Lisaks heebrea keelele on Ka,0.&&(16"-/*#+(20"%&"1(d\]/(A//.&,0(-[.*0(&&,1&("6/-0,(-300-&(-00"0,1(:@/+5(
Sotiriu „Verega joodetud maa” 2004. aastal ja Menis Kumandarease „Nende
"68*( &4&!( ./*+( *#1.&9( ;<<j'( &&,1&"?=( -6.3/( -00"0,1( :3[[1"/35.&&*( CJN3&^B/(
250%(D030+#39(;<<o'(&&,1&"?=(23&*1,#,0(-00"0,1(:H/*03(Z&&"0./(C>/*#(/,&(2[,,9(
;<<j'( &&,1&"?( 4&( &"!&&*/&( -00"0,1( :L,.&/"( M&+&30( CM#3/( &&,1&9( ;<XX'( &&,1&"?'(
)0%#(5*(A/,1(&/*,&(51,0(&"!&&*/&(-00"0,1(00,1/(-00"+0(16"%/1#+(105,0%&r(m"0["+,0(1#"0!(d\]/(1#**#,1&+&(-0,-0*+#./,0(00,1(681#.&/,0(-/34&*+#,0(A&*/.&"0(
5,&"0Y(M&,0.&&(-63A&"(20&!(,//*(0,/"0(16,1.&(G0""5(Z&"5(:4&(-&(L*+30-(H/3A0?(
1bb+(:_58&**0,0(/".#1#,(-300-&(-00"0,1(;<X<'(&&,1&"=(-#*/*%&,()&&A01/("&#"#+(
800!30&(-00"0,1(;<<K'(&&,1&"?'(kLk(4&(kk(,&4&*+/(1&8&(477A&,1(-/34&*+#,0,1(1&sub mainida veel järgmisi teoseid: „Viikingid Vinlandis. Eiríkr Punase saaga.
U3bb*"&,10(,&&%&9(:;<<q=(A&*&/,"&*+/(-00"0,1(F3A5(F"&,?w()5..&,5(f&.2&*0"la „Päikeselinna” tõlge itaalia keelest (ilmus ladina keeles 1623, itaalia keeles
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-/34#1&1#+(XE<;=(00,1/(-00"0,(;<<j=(1"-(M3/,1//*&(\0!&*0?w(e3&*B/,(a&B5*/(Cl#,(
F1"&*1/,9( :/".#,( "&+/*&( -00"0,( XE;p( 4&( /*%"/,0( -00"0,( XE;o=( d\]/,( ;<<p( M&3/*(
Z##3,&"#( 16"-0,?( A6/( O5A&"/,0( CFN53/,.0( 4&( N3&%.0*109( :;<<E=( ,&-,&( -00"0,1(
M3/,1&(\7*/?'()6,/=(A&3&,0(,&-,&(35.&*1/,./(5"#"/*0(-#4#(O5A&"/,(477!(kGLLL(4&(
kLk(,&4&*+/(2//3/"0=(1&(,#3/(XK<X'(&&,1&"(*/*%(10.&(105,0+(/".#,/+-/(20&./,0"1(
kLk(,&4&*+/"'
F%&(471-&-0.(-00"10("5010"#%&'(H00!30&(-00"0(16"%010([80-,&"0(*/.01#,0"0(
järgnevad tõlked soome keelest (kaheksa, või õieti kaheksa ja pool), hispaania
ja itaalia keelest on tõlgitud viis teost, uuskreeka ja norra keelest neli teost,
poola keelest kolm teost, t!ehhi, ungari, islandi, läti ja ladina keelest kaks
105,1'(m80(105,0%&(5*(;<<qn;<X;(/".#*#+(d\]/,(0,/*+&1#+(85""&*+/=(3#.00*/&=(
taani, jaapani, türgi, kõmri, sanskriti, serbia, albaania ja vanakreeka kirjandusruum.
D&/,1&!(,/".&=(01(d\]/"(5*(*]b(5.&+(16"-/4&+'(M&""0(M&,0.&&+(,&/(4#!&(.&/*/1#+'(L*%"/,-00",0(16"-0-/34&*+#,0(*/./,1#,(16#,0!(0,/"0(M&3/*(Z##3,&"#(A//0(
16"-0%&=(A0*0-00",0(-/34&*+#,0(16"-/4&10(00,51,&,(5*(_&&*(\5,,(*0"4&(16"-0%&'(
Suurte keelte tõlgete nimistuid vaadates võib rõõmuga tõdeda, et pink on pikk.
L,0%/(,&-,&(-00"0,=(-#,(;o(16"-0,1(103A0"1(Xj(273/*0A&+(-&80(16"-/4&(,#"0,1(n(-&80-,&(M3/,1&(\7*/"1(4&(,0/1,0(M&13/*(M&#%A03/"1'(O0/"0("/,&*+#A&+(H0"/(>7%&3=(
)//#(\0"A0=()//#(M5-"&=(>&1/(Z/3-0"(4&(A00"(./1.0+'(G7/-,0.&10(-00"10%&(8&-kavad nimed rohkem korduma. Näiteks soome kirjanduse kaheksast tõlkest
pärinevad kolm Piret Salurilt, kaks Ants Paikrelt ja kaks Asta Põldmäelt –
-6/-(A&*0.&(26"A0(-5%0*#+(10%/4&+'(>#/+0=(D&/-30(5*(16"-/*#+(d\]"0(-&(A0*0(
keelest. Norra kirjanduse neljast nimetusest kolm on Dag Solstadi raamatud
4&(-6/-(*00+(105,0+(5*(16"-/*#+(Z/%3/+()55./*%'(M#/%/(300%"/*&(5*(105,10"([-,(
tõlkija, leidub ka huvitavaid erandeid ja rõõmustavalt just mõnevõrra väikse.&(-00"0(*7/10"'(l*%&3/(-/34&*/-#(_h*5,(HhW(4#1#-5%#(CUVg&]25/,/-09(:;<<K?(
eestindamisel on osalenud lausa üheksa inimest (Anne-Mari Anderson, Siiri
J3.=(Z//3/(M5"-&=(>&3/"//,(d&#30*+=(M&/+/(d68.#,=(M0/#]O/""0(P""/*=(G/-1i3/&(
)i18=( M3/,1/( G&"-( 4&( G035*/-&( G&302?'( H/,2&&*/&( 4&( /1&&"/&( -/34&*+#,0( A//0,(
tõlkes ei kordu ühegi eestindaja nimi – jällegi lootustandev asjaolu. Kusjuures itaalia kirjanduse tõlkijad on kõik inimesed, kelle vanus lubaks neil veel
-&#&(4&(2&"4#(16"-/+&Y(H&**&(M&&"=(M3/,1//*&(\0!&*0=(>&&34&(M&*%35(4&(H0/+/(
U30*g0*'
Z&.#1/(5*(.&/*/./,A7731(&,4&5"#=(01(d\(0/(5"0(,0&+*#+(&A&"+&./,0"0(./*%/,#%#,0/+(s&*3/"/,/(2//30'(d/,&-,(2355,&"0(/".#!("##"01(4&(0,,0/,1/-&1'(O7/10-,(
viimase kümnendi tõlkeluulepärl on kindlasti biitluule nurgakivi Allen Ginsbergi „Ameerika: valik luuletusi 1947–1996” (2003), mille tõlkijatest – Contra,
d&#3/( M/1,*/-=( H&,,5( M3#""=( F*+30,( d&*%0.01,=( >&3%/1( d&*%0.01,=( _[3%0*(
\55,10( 4&( )6*#( z**02&"#( n( .7*%/!( *//( .6*/%/( 00,1/( -&&,&0%,0,( "##"0,( A7%&(
5"#"/,1(35""/'(L*%"/,-00",01("##"01(0,/*+&A&+("/,&-,(U/*,!03%/"0(a/""W(f5""/*,(:CF""0%553/&(,#3.9=(;<<K=(1"-(F**(>#,1?(4&(`'(H'(F#+0*(:Cqc("##"01#,1(4&(j(0,,00+9=(
;<X;=(1"-(>731(G7"4&1&%&?'(G//.&,0(-[.*0*+/(&/*#,(1[3%/-00"*0(3&&.&1(d\]/,(
kannab nime „Lind tulemäe kohal: Valik XX sajandi teise poole luulet” (2010),
teose tõlkijateks on Ly Seppel ja Andres Ehin. Muide, Andres Ehin on küll
õigusega hinnatud luuletaja, kuid tema kui luuletõlkija tõeliselt aukartust73&1&A&1(4&("0**#-&1(8&&301(477!(-6/%0(0"&A&.&"1(178/,1&.&(-/34&,1#,0,(H#.&(
2004. aastal ilmunud „Kaksainus: Maailma armastusluulet”, mille puhul võib
öelda, et „maailm” pole antud juhul mingi liialdus. Selle raamatu juures ta104

sub mainida pretsedenditut ajalis-ruumilist haaret sumeri armuloitsust tonga
3&8A&"&#"#*/'(M#/+(,00(,0""0-,'(F*1#+(4#8#"(5*(5"#"/*0=(01(d\]/,(0/(20"4&1&(0!&konventsionaalseid lahendusi – omamoodi peadpööritav ja jubedusesegust põ*0A#,1(,/,0*+&A(5*(F"0-,0/(U&,10A/(C)bb"/,"bb%/(2500,/&9(:;<<c=(1"-(F&30(D/"A?'
d/,&-,("##"0"0(5*(d\(&A&"+&*#+(.73-/./,A773,0/+(0,,00-5%#./--0'(J,/"0(
tasuks siin tõsta just tõlkeid prantsuse keelest, kas või Pierre Bayard’i mõnevõrra kenitlevat, aga samas lõbusalt poleemilist teost „Kuidas rääkida raa.&1#10,1=(./+&(.0(25"0("#%0*#+{9(:;<<K=(1"-()&*0"(d02,55?(A6/(D&#"(a5#3%01T(
CJ,,0/+(-&&,&4&(2,[885"55%/&,19(:;<XX=(1"-(H0010(Z&8-&/?=(./,(,/,&"+&!(/.0/"#,&/+(0,,0/+(23&*1,#,0(kLk(,&4&*+/(-/34&*+#,0(,##3*/.0+0"1=(*&%#(f8&3"0,(a&udelaire ja Gustave Flaubert jt. Mulle isiklikult kõige olulisem esseekogu, mis
d\]/,(A//.&,0(-[.*0(&&,1&(,00,(5*(/".#*#+=(273/*0!(&%&(/*%"/,-00",0,1(-#"1##3/3##./,1(n(U053%0(Z10/*03/(CG&"/-(0,,0/+9(:;<<K=(1"-()3//*#(D&--?'(Z&.#1/(
A773/A&+(1780"02&*#(,&-,&($"5,55$(`&"103(a0*4&./*/(105,0+Y(Cm80,##*&"/*0(
17*&A9(:;<<o=(1"-(M&13/*(M&#%A03?(4&(CG&"/-(0,,0/+9(:;<X<=(-55,1(>&30-()&..=(
1"-(>&1/(Z/3-0"=(H&,,5(M3#""(4&()//#(\0"A0?'
M#*&(,05,0,(d55./*%#(\&&.&1#-5%#%&(,&/(368#1&1#+(16"-0/+=(./""0(&#153/+(273/*0A&+(-&#%0.&,1(&4&,1(-#/(kLk(A6/(kk(,&4&*+=(,//,(16,1&-,/*(366.#%&(
0,/"0( )&31#( m"/-55"/( M/34&,1#,0( ,&34&( „Maailmakirjanduse tõlkevaramu”,
mis eriti oma alguses, 2006. aastal andis mõne ääretult olulise lisanduse ees1/-00",0,,0(-/34&,6**&'(Z&34&(&A&3&&.&1(377%/!(0*+&(00,1Y(U05NN30W(f8&#B03/(
„Canterbury lood” on inglise kirjanduse üks alustalasid, nende oma „Dekame35*9=( kG( ,&4&*+/( 4&( 30*0,,&*,,-/34&*+#,0( [-,( ,##3105,0/+'( \&&.&1#( 16"-/4&(
Votele Viidemann ei jõudnudki paraku näha oma töö trükisilmumist – tõlge
viibis „sahtlis” kümmekond aastat –, kuid seda võimsam mälestusmärk see
tema tööle on. Nõnda tähenduslikule tõlkele järgnesid samal aastal hispaa*/&( kGLL( ,&4&*+/( !&35--]-/34&*+#,0( ,##3*/.0+0( )/3,5( +0( >5"/*&( 4&( D0+35(
f&"+03i*(+0("&(a&3B&(3&&.&1#+Y(0,/.0,0"1(CZ0A/""&(2/"-&4&(4&(-/A/,1(-["&"/*09(
ning teiselt „Suur maailmateater”. Mõlemad teosed on tõlkinud hispaania kir4&*+#,0( -/3%"/-( &#,1&4&( 4&( A&80*+&4&( _[3/( )&"A01'( Z&34&,( 5*( /".#*#+( ,&.#1/(
põhjalikult saatesõnastatud ja kommenteeritud Goethe „Faust” (2007), hiljem
on sari keskendunud Pürenee poolsaare XX sajandi kirjanduse oluliste teoste
vahendamisele (Miguel de Unamuno, Fernando Pessoa). Siiani on kokku ilmunud kaheksa teost.
Kui vaadata mõttelise sirge teist, ajaliselt kõige lähemat otspunkti, siis
üks tõlkekirjanduse sari, millelt võiks ja tuleks palju oodata, on õpikukirjastuse Koolibri „Ajavaim”=(./""0(00,.73%/-,(5*(C17/1&("[*-/(00,1/(16"-0"55,9'()7nuväärne eesmärk, mis on siiani andnud mõnegi meeldiva tulemuse. Kuna
sari sai alguse alles 2010. aastal, siis on kaugeleulatuvaid järeldusi veel vara
teha, kuid keskmiselt on aasta jooksul ilmunud kolm uut nimetust (2010. aastal neli, 2011. aastal kaks). Peamiselt on tõlgitud inglise keelest (viis tõlget),
*0/"0("/,&*+#A&+([80(16"-0%&(,&-,&=(8/,2&&*/&=(A0*0(4&(/1&&"/&(-00"'()6"%/1#+(
5*( ./1.0( O5!0"/( "&#30&&+/( 105,0/+Y( H031&( >[""03/( CH/*%&./,0( -//%09( :;<X<=(
1"-( )//#( \0"A0?( 4&( O&+/*0( U53+/.03/( C_#"W( 3&8A&,9( :;<X<=( 1"-( \//*&( _0,./*?'(
Z&34&(&-1//A,0/.(16"-/4&(5*(P"&A/()022&*=(-0,(5*(/*%"/,0(-00"0,1(A&80*+&*#+(
kolm igati olulist teost, neist vähemalt William Burroughsi „Alasti lõunasöök”
(ilmus 2011) on lausa kultuuriloolise tähendusega eestindus.
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Suur osa sarju pole eriti pika elueaga. Mõnelgi juhul on sellest väga kahju.
Liiga varakult kuhtuvate sarjade/kirjastuste sümbol on mu jaoks olnud Vladi./3(4&()//*&(L*+3/-,5*/(:8/"40.(F/*5"&?(&"%&1&1#+(4&(A001#+(„Atlantis”, mille
parimad ajad jäävad vaadeldavast ajajärgust otsapidi välja, kuigi 2003. aasta
[-,( 1780"02&*#A773,0.&/+( 16"-03&&.&1#/+( 5"/( -/*+"&,1/( G"&+/./3( L*+3/-,5*/(
16"%/1#+( d6#*&]F&N3/-&( *5!0"/,1/( _58*( >&Q^0""( f501g00( 25,1-5"5*/&"/,1"/--0(
2/*%0/+(-/340"+&A(CH7!/9'(M/34&,1#,0(A//.&,0-,(105,0-,(47/(;<<c'(&&,1&"(/".#*#+(D&#"(F#,103/(CF#%%/0(`30*/(46#"#4#119(:1"-()//*&(F/*5"&?'(>#/+0=(4#,1(17*#(
„Atlantisele” on meil olemas mõned Paul Austeri kõige olulisemate teoste eestikeelsed versioonid.
Kirjastus Vagabund, mis andis välja nii hoolikalt valitud eesti autoreid
kui ka tähelepanuväärset tõlkekirjandust, alustas 2002. aastal sarjaga „Luukamber”=(-#,(46#+/,(/".#+&([80-,&(A7%&%/(8#A/1&A&1(105,1'()0%#(5"/(5.&0"#looliste raamatutega, milles peegeldus tugevalt XX sajandi ajalugu koos oma
lugematute Gordioni sõlmedega. Mulle isiklikult on kõige sügavama mulje
471*#+(f#3g/5(>&"&2&310(105,0,(CM&2#119(:;<<j=(1"-(>&/"/,(D6"+?(0,/*0A(,1,00*(
Jätkusõja ajal järve külmunud hobustest – ühtaegu verdtarretav ja samas
kangastuslik kirjeldus sõja jubedustest. Nagu „Pegasuse väikse sarja” puhul,
tuleb tõsta esile tõsiasja, et „Luukambri” eestinduste seas pole esikohal tõlked
inglise keelest. Üheksast raamatust lausa viis on tõlgitud vene keelest, lisaks
kaks teost nii itaalia kui inglise keelest, kusjuures valitud on kultuurilooliselt
A6/(&4&"55"/,0"1(5"#"/,0+(&#153/+=(*&%#(@./13/(|5,1&-5A/1u=(F*&15"/()u03*4&40A=(
O/*&(a03!035A&=(O&+0s+&(>&*+0"u1&.'(Z00%&(2&/,1&!(Cd##-&.!3/9(,&3/(,//&*/(
silma hoolika ja selgelt piiritletud valikuga, mille ühendavaks märksõnaks on
XX sajandi mullistuste ning isiklike läbielamiste poeetiline dokumenteerimi*0'( )6"-/4&10( */.0-/34&,( -03-/!( 0,/"0( l+5( l/!5=( -0,( 16"-/,( *//( /*%"/,0( -00"0,1(
n(L,&&B(a&,80A/,(Z/*%03/(,##30273&,0(37**#](4&(2&%#"&,.61/,-"#,0(CJ-,/*#+(
F.003/-&,,09(:;<<q?(n(-#/(-&(A0*0(-00"0,1(n(F*&15"/()u03*4&40A/(CXccX'(&&,1&'(
NSV Liidu presidendi abi päevik” (2006), mis on detailne ja põnev sissevaade
Mihhail Gorbat!ovi put!iaegsetesse üleelamistesse.
)&8&-,/*(73&(.&/*/+&([80(,&34&=(./,("6220,(0**0=(-#/(,00(6/01/(&"&1&(46#+/,-/=(*/*%(./""0(A//.&*0(105,(/".#,(;<<q'(&&,1&"'(z/01/(,&/(-/34&,1#,0(H51%03(„Sinise apelsini” sarjas ilmuda vaid neli raamatut. Kuid vähemalt kaks neist
väärivad kestvamat tähelepanu. Vladimir Sorokini skandaalne „Sinine pekk”
ilmus sarjas 2002. aastal Jüri Ojamaa tõlkes, värsid tõlkis Ott Arder. Ning
sarja viimase teosena nägi ilmavalgust Julian Barnesi „Maailma ajalugu 10"
20&1[-/,9( :1"-( )6*/,( d00.01,?=( ./,( .00*#1&!( ["0,08/1#,0"1( @&A/+( >/1B80""/(
„Pilveatlast”, kuid on suurema ajalise haardega ning ääretult hea huumoritajuga romaan.
Viimase kümnendi olulisemate sarjade hulka kuulub „Ninniku” (väljaandja Eesti Keele Sihtasutus), sest tegu on kõige nähtavama ja mitmekesisema tõlkeluule sarjaga praeguses eesti kirjakultuuris. Sari saigi alguse kümme
aastat tagasi 2003. aastal, ning seni on sarjas ilmunud 11 nimetust. „Ninniku”
:A6/(CO/**/-#(\&&.&1#-5%#9?(-6/%0(,/".&2&/,1A&.(5.&+#,(5*(&%&(,00=(01(-#/(
kaks ingliskeelset eestindust kõrvale jätta, ei moodustu tõlgitavatest keeltest
mingit pingerida, nimetuste arvu ning tõlgitud keelte suhe on siinsetest sarja+0,1(-/*+"&,1/(-6/%0(,##30.&,(1&,&-&&"#,'(L".#./,0(47340-533&,(5*(*00+(/*%"/se, vene, itaalia, võro, rootsi, hiina, hispaania, jaapani, araabia ja norra keel.
)6,/=(H&,,5(M3#""/(4&(M&"4#(M3##,&(&"%&1#,0"("55+#+(16"-0-/34&*+#,0(A63%#-/34&(
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„Ninniku” tuules tekkinud sarjas tegutsevad ühe kindla ringkonna inimesed
– erudeeritud ja keeleoskusega haritlased, kes on sageli ise luuletajad. Kahe
eestindusega esindatud tõlkijad (Carolina Pihelgas, Lauri Kitsnik ja Aare
Pilv) on kõik ise tähelepanuväärsed luuletajad. Silma paistab seegi, et ükski
nimetatutest pole panustades piirdunud ühest keelest tõlkimisega. Carolina
Pihelgas on eestindanud hispaania (Pablo Neruda „Kapteni laulud”, 2010) ja
*533&(-00"0,1(:)53(l"A0*/(CZ/*&%/(-##"#+(-/A/&0%&9=(;<X;?w(&#-&31#,173&1&A&(
keeletajuga Lauri Kitsnik hiina (Bei Dao „Lumearmee”, 2007) ja jaapani kee"0,1(:)&*/-&^&(Z8#*1&3#(CZ6*&+0(&,4&1#(}/319=(;<X<?(*/*%(F&30(D/"A(A0*0(:d0A(
\#!/*,10/*/(CM&315100%/+9=(;<<q?(4&(-55,(M/3,1/(P/+0-/A/%&(A635(-00"0,1(:M&#-si Ülle „Emaemamaa”, 2005). Kummaline, et ei Krull ega Kruusa, mõlemad
väga tugevad ja loomingulised luuletõlkijad, pole „Ninniku” sarjas avaldanud
ühtegi tõlget. Loodetavasti nad jõuavad selleni – ja korduvalt. Minu hinnangul
üks olulisemaid sarju praeguses eesti kirjakultuuris.
Kui rääkida tõlkeluulest – kirjastusturu vaeslapsest –, siis ei saa üle ega
[.!03( H0*+3/-( d/*+02##,1( 4&( 10.&( [80.080-/34&,1#,0,1( :Hendrik Lindepuu kirjastus). Lindepuu tegevusest saaks kirjutada eraldi artikli, õnneks
on tema tööd ka märgatud ning kõrgelt auhinnatud, eelkõige tänu prominentsetele eestkõnelejatele, nagu Märt Väljataga või Kivisildnik. Lindepuu XX sajandi teise poole poola luule- ja proosatõlked moodustavad vaat et omaette
sarja, kuigi teoste kujundused pole täies mahus identsed. Siin jõuab ära märkida vaid mõned Lindepuu vahendustöö tipud. Arvatavasti jääb nullindate
16"-0"##"0([80-,(-0,-,0.&-,(105,0-,(x!/%*/0^(H03!031/(CG&"/1#+("##"01#,0+9(
(2008), kuiv, irooniline, illusioonivaba luule, millest tõstaksin esile kibedalt
muigama ajavaid miniatuure. Samuti peab lisama, et Lindepuu töö ei piirdu
&/*#"1("##"0(00,1/*+&./,0%&=(5"%#(.&/*/1#+(-&,(A6/(fg0,~&^(>/~5,g/(3&&.&1#10(
16"-0+Y(C)00773*0(-503&-09(:;<XX?=(C>/~5,g/(Faf9(:;<XX?(4&(CZ[**/.&&(J#355pa” (2012).
Lindepuu pole õnneks ainus omasuguste, ühele konkreetsele teemale/
&4&473%#"0•&#153/"0( 2[80*+#*#+( 16"-/4&10( 30&,'( )&8&-,/*( 80&-,( *7/10-,( 1##&(
A00"([80(20&"1*78&(.&+&"&(235$/"/%&(-/34&,1#,0(Atlex, mis on viimaste aastate
jooksul järjekindlalt avaldanud mitmete oluliste kirjanike eestindusi. Saksakeelse kultuuriruumi hetkel ühe tuntuima nüüdiskirjaniku, austerlase Daniel
Kehlmanni kolm eestindust ilmusid just nimelt Atlexis – kõik Kristel Kaljundi
16"-0,(:C>&&/".&(.661./*09=(;<<Kw(CM##",#,9=(;<<c(*/*%(C>/*&(4&(M&./*,-/9=(
;<X<?'()0/*0(&#153(5*(`'(U'(Z0!&"+=(-0""0(0,/.0*0(00,1/*+#,(/".#,(4#!&(;<<;'(
&&,1&"( C>55+,&,( &4&,9( :CG7"4&37*+&4&+9=( 1"-( )//#( M5-"&?=( ./""0"0( ;<<c'( &&,1&"(
473%*0,(A7"4&,255"(,&34#(CF#,103"/1g9(:1"-(>&1/(Z/3-0"?'(M#/+(F1"0Q/,(5*(273&,1(
seda järjest ilmunud kaks W. G. Sebaldi eestindust: „Saturni rõngad” 2010.
&&,1&"(4&(CD0&2bb3/1#,'()#*+0+9(;<XX'(&&,1&"=(.6"0.&+(>&1/(Z/3-"/(16"-0,'
H01-0-,(16"-0"##"0(4##3+0(1&%&,/'(F3A5(G&"15*/(A7,/.&1#"=(A&&1(01(45**&kalgi eestvõttel avaldatakse sarja „Väikeste rahvaste suur kirjandus”, mis
rikastab kindlasti tõlkeluule üldpilti. Sari keskendub Venemaa aladel elavate soome-ugri rahvaste luule tõlkimisele ja avaldamisele. See on näidanud
Venemaa soomeugrilaste ja omariiklusega soome-ugri rahvaste kirjanduste
sügavat erinevust, mis võib-olla hakkab siiski ajapikku vähenema. Venemaa
soomeugrilaste (rahvus)romantiline, lüüriline ja riimiline poeesia peaks sobima neile lugejaile, kes on väsinud moodsamast vabavärsist ja sellega sageli
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kaasnevast sotsiaalsest närvist, irooniast või siis mängulisest intertekstuaalsusest. Sissejuhatuseks Venemaa territooriumil sotsiaalselt raskes olukorras
elavate, ebakindla tulevikuga soome-ugri rahvaste luulesse sobib nimetatud
sarja kõrvale/asemele mahukas (784 lehekülge), igati ammendav antoloogia
CM##.(bb9(:;<<E=(-55,1&*#+(*/*%(16"-/*#+(F3A5(G&"15*(4&(_&&*(z/,2##?=(./,(
mahutab endasse 33 komi, 27 udmurdi, 16 mari, 11 vepsa ja 10 karjala autorit. Mok!a luuletajaid on antoloogias kaheksa, ingeri-soome luuletajaid seitse,
ersa luuletajaid viis ning kirsina tordil üks neenetsi autor.
Kahetsusväärselt vähe vastukaja on saanud „Kaasajaluule” nime kan+0A(16"-0"##"0(,&3/=(./+&(&**&!(A7"4&()&31#(m"/-55"/(M/34&,1#,'(O//(*&%#(CO/*niku” käivitavaks jõuks on olnud tandem Krull/Kruusa ja „Väikeste rahvaste
suurt kirjandust” ei eksisteeriks ilma Valtonita, on „Kaasajaluule” sündinud
00"-6/%0(_[3/()&"A01/(00,1A6110"'(Z&34&,(5*(/".#*#+(,0/1,0(-5%#=(*0/,1("&#,&(A//,(
5*(16"-/*#+()&"A01Y(-5".(8/,2&&*/&=([80(/*%"/,0(4&([80(23&*1,#,0(-00"0,1'(m-,(
„Kaasajaluule” raames ilmunud teos kuulub eesti autorile Mari Vallisoole –
10%#(5*(10.&(A&"/--5%#%&(C)&!&.&1#(15&"7A0"9(:;<XX?'(Z&34&(0,/.0*0(105,(n(H'(
d'( H/Q/( CM/*+0"( -#/( "/**#"0*+9( n( /".#,( ;<<o=( ;<XX'( &&,1&"( *7%/( /".&A&"%#,1(
-5%#*/(-5".(105,1=(&%&(;<X;'(&&,1&"(A&/+([-,(3&&.&1(n(>&3/&*(\&.V*15"/(C>#(
.[3%/*0(&3.=(./*&(0/(5"0("55%/-&9(_[3/()&"A01/(A&"/-#,(4&(16"-0,'
Kahtlemata on viimase kümnendi jooksul ilmunud ka olulisi tõlkeluule
üksikteoseid. 2010. aastal lisandus peatükk Charles Baudelaire’i eestindamise saagasse, kuna ilmus järjekorras juba neljas eestikeelne „Kurja lilled”
(„66 kurja lille”, Eesti Keele Sihtasutus, tõlkinud Ain Kaalep, August Sang ja
Märt Väljataga). Seegi tõlkelooline erijuhtum vajaks eraldi käsitlust. Olulisi
105,0/+( 5*( A00"Y( ;<<o'( &&,1&"( -/34&,1#,0,( G&%&!#*+( /".#*#+( a0315"1( a30B81/(
Cd##"019(:-55,1&*#+(>731(G7"4&1&%&?(*/*%(;<X;'(&&,1&"(-/34&,1#,0,()##.(/".#*#+(D0*11/(Z&&3/-5,-/(Cd##"01#,0+9(:15/.01&*#+(H&,,5(M3#""(4&(M&"4#(M3##sa). Mõlemad kogumid võtavad peaaegu ammendavalt kokku nende kahe XX
sajandi luule suurkuju loomingu. Lisaks on mõlemal raamatul võimas tõlki4&10(*/.0-/3/Y(a30B81/(105,0"(F/*(M&&"02=(>&&34&(M&*%35=(_&&*(M35,,=(M03,1/(
Merilaas, August Sang, Debora Vaarandi ja Märt Väljataga, Saarikoskil aga
d&#3/(M/1,*/-=(H&,,5(M3#""=(M&"4#(M3##,&=(F,-5(M[**&2=(_[3%0*(\55,10=(_50"(
Z&*%( 4&( J"5( G//+/*%=( -#,4##30,( A//.&*0( 5"/( .&8#-&( 105,0( 00,1A0+&4&'( )6,/=(
a30B81/(-5%#./-#,(5*(358-0.(A&*0.&/+(16"-0/+(-#/(Z&&3/-5,-/(5.&,'(O0*+0(
kahe näite põhjal võib märgata, et eesti luuletõlget kannavad lõviosas luu"01&4&+'( Z##30.&+( 03&*+/+( 5*( 00,1/-00",0( 16"-0"##"0( [-,( A61.0$%##30( >731(
G7"4&1&%&( :-0""0( fG],( 5*( ,//,-/( 5"0.&,( -&( "##"0-5%#( C)0/*0( -00"9( XcKc'( &&,](
tast ja mänguline sonetikogu „Sada tuhat miljardit millenniumisonetti” 2000.
aastast) ja Arvo Valton, kes on mitmekülgne ja viljakas prosaist. Võib-olla on
just prosaistitaust üheks põhjuseks, miks Valtoni luuletõlked on pälvinud mõningat kriitikat?
D[80*+#*#+("##"016"-/4&10(*/./,1#(25"0-,(17/0"/-(/".&(>&18#3&1&'()0.&%/(
on tuntud luuletaja, kes ajab vaikselt, aga järjekindlalt oma asja kirjastuses
Allikaäärne. Viimastel aastatel on temalt ilmunud mitu märkimisväärset tõl-0"##"0-5%#Y(d77*0]L*+/&(1&#,1&%&(*5!0"/,1/(@030-(`&"B511/(A&"/--5%#(CZ&&30+9(:;<<c'(&&,1&"(/*%"/,0(-00"0,1?(*/*%(17*&270A&(L*+/&([80(1#*1#/.&("##"01&4&(
M#*^&3(O&3&/*/(CZ00(&/*#-0(.&&/".9(:;<X<'(&&,1&"(8/*+/(-00"0,1?'(;<X;'(&&,1&"("/,&*+#,(a0*(P-3/(35.&&*/(C_#.&"&/+(87..&,1&+0,9(00,1/*+#,(*/*%()dm(
-/34&,1#,0,(G(,&4&*+/("##"01&4&(4&($"5,55$(a8&3138&3/(3&&.&1(CG&/3$gya%ataka
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ehk Sada värssi ilmaelust loobumise kiituseks” (tõlgitud sanskriti keelest kahasse Martti Kaldaga).
Kuna tõlkeluulest kõneldes sai nimetatud paar olulist üksikteost, mainiksin veel viimase kümnendi sees ilmunud ilukirjanduslikke tõlketeoseid, mis
on eesti kultuurile möödapääsmatult olulised. Osa jäämäe veepealsest osast.
€(M53&&*'(G6/.&,(.7"0,1#,.73-(H&"4&*+(l+&./"0(*/*%(-#"1##3/"/,0"1([-,(
5"#"/,0.&/+(A//.&,0(-[.*0*+/(16"-0/+'(L".#,(;<<o'(&&,1&"(-/34&,1#,0,(a/1=(105se toimetaja oli Amar Annus, kellest on kujunemas Udamile väärikas mantlipärija.
€( F.&3( F**#,0( CU/"%&.0u/( 0025,09( 16"%0( &--&+/( -00"0,1( :/".#,( )&""/**&(
m"/-55"/(M/34&,1#,0,(;<X<?'(>#/+0=()dm(M/34&,1#,(,/,0*+&!(,##31("551#,1=(,0,1(
see tegeleb muu hulgas maailmakirjanduse kõige vanemate või kaugemate
tekstide eestindamisega. Mõned näited: Gaius Sallustius Crispuse „Catilina
A&*+0*6#9(:;<XX=(1"-(>&3/&]M3/,1//*&(d51.&*(4&(M&/()&N0*&#?w(J%/21#,0(G&*&(
3//%/(&0%&+0,1(273/*0A(CD1&885102/(0"#1&3-#,9(:;<XX=(1"-(Z03%0/(Z1&+*/-5A?w(A&rakeskaegse jaapani luule klassiku Saigy#&„Mägikodu” (2012, tlk Alari Allik).
\77-/.&1&( \0/*( \&#&( 16"%010,1=( ./""0,1( ,0*/( A//.&*0=( @&*10( F"/%8/03/( CG/1&(
Nova. Uus elu”, pani väärika punkti 2012. aasta tõlkeaastale. Kirsiks tordil
on vist ainus korea keelest eesti keelde tõlgitud ilukirjandusteos: XX sajandi
*&/,-/34&*/-#( H&8*( >55]Z55-/( 0,/-35.&&*( CF4&"#%#( A55"&!9( :;<X;=( 1"-( M/.(
_#*%]U5*(4&()&3.5(d/""054&?'
€(@&*10(F"/%8/03/(C_#.&"/-(-5.bb+/&'(D63%#9(n(H&3&"+(\&4&.01,&(,##31bb=(
./,( /".#,( ;<XX'( &&,1&"( -533&%&( )&""/**&( m"/-55"/( M/34&,1#,0,( 4&( J0,1/( M00"0(
Z/81&,#1#,0,=(15/.01&4&10-,(M[""/(H&!/B81(4&(>731(G7"4&1&%&'(\&4&.01,&(27randi võtab väärikalt kokku antoloogia „Pegasos ja peegel” (Eesti Keele Sihtasutus, 2004).
€(>&3B0"(D35#,1/(C)&&,"0/1#+(&0%9()6*#(z**02&"#(16"-0,'()05,(/".#,(;<<p'(
&&,1&"(J0,1/(M00"0(Z/81&,#1#,0,'()0%#(5*(D35#,1/(35.&&*/,&34&(CM&51&1#+(&0%&(
otsimas” lõpetamata lõpuosaga, mis ilmus originaalis 1927. aastal. Lisaks sellele, et teos andis olulise lisanduse äärmiselt lünklikult esindatud eestikeelsele Proustile, on tegu ka imeilusa mõtisklusega soovist aega peatada ja ületada.
€(>/-&(`&"1&3/(CZ/*#809'(Z55.0(-/34&*+#,0(1781105,0(5"/(00,1/(-00"+0(A&remalt tõlkinud Johannes Aavik – see ilmus pagulaskirjastuses Orto 1954.
&&,1&"(*/*%(,004730"(4#!&(J0,1/(\&&.&1#,(XccX'(&&,1&"'(;<<c'(&&,1&"(*7%/(&%&(
kirjastuses Varrak ilmavalgust Piret Saluri uus eestindus. Seegi tõlge on mitmes mõttes märgiline. Kõige muu kõrval kinnitab see suurtöö eesti tõlkekultuuri tugevust.
€( \5!031( >#,/"/( CP.&+#,101&( .00,9'( )05,( 5*( 00,1/( [80( 1#*1#/.&( 16"-/4&(
Mati Sirkli magnum opus ja tour de force. Lisaks on see 2006. aastal ilmunud
kolmeköiteline, korralikku veinipakki meenutava ümbrisega mammutteos
kutsunud esile mitmeid sarkastilisi kommentaare, sealhulgas tõlkijalt endaltki. Eelkõige on heidetud õhku küsimus, kas teost lugenud inimeste loetlemiseks läheks vaja teise käe näppe ning kas Musilist rääkimiseks poleks parem
otsida abi siingi ülevaates mainitud Pierre Bayardi teosest. Parimaks „Oma+#,101&(.080%&9(,051#+(*&"4&-,(20&*($"./"&A&,1&4&(G0/-5(z#*2##(-5..0*taari ühes naisteajakirjas, kus ta soovitas Musili raamatut daamidele ridiküliteoseks. Nali naljaks, tegu on mõjusa sissevaatega Austria-Ungari nimelisse
moodustisse, aga teos püstitab ka üldisemaid küsimusi, kirjeldades muu hul109

gas inimliku korrastamisvajaduse tekitatud üldist virvarri ja segadust. Sirkli
hämmastavalt kõrgetasemelist panust eestikeelse kirjasõna arengusse tuleks
eraldi käsitleda, olgu siin lisaks kõigele eespool mainitule kirjas nullindatel
471-#*#+( 1bb( e3&*g( M&N-&( 00,1/*+&./,0"Y( CD70A/-#+( XcX<nXc;q9( :-/34&,1#,(
Verb, 2009) ja „Kirjad 1902–1924” (Verb, 2012). Üht Sirkli tõlgitud romaani
mainin puhtalt isikliku sümpaatia tõttu: Sten Nadolny „Aegluse avastamine”
(Varrak, 2005).
€( J"/&,( f&*011/( CD/.0,1#,9'( _7""0%/( [-,( Z/3-"/( ,##31bb'( )05,0( -5".&,( 5,&(
C>&&/".(20&,9(/".#,(4#!&(XcKq'(&&,1&"(d55./*%#(\&&.&1#-5%#,()5/A5()&,&(
tõlkes, Mati Sirkel viis alustatud töö lõpule 2009. aastaks, kirjastajaks Eesti
Päevaleht. 1981. aasta Nobeli kirjanduslaureaadi painav, tihe, salvavalt väljendusrikka keelega teos. Muide, teose kujundus viitab samuti sarjaidentiteedile, mis aga vist ei kujunenudki lõplikult välja.
€(P38&*(D&.#-/(Cd#./9(:D0%&,#,=(;<<o=(1"-(dW(Z0220"?(4&(C>#,1(3&&.&19(
:D0%&,#,=(;<XX=(1"-(H0"0*(U03u.&*(4&(L**&(P,,/21u#-?'(D&.#-(5*(.#(.00"0,1(
üks neid kaasaegseid kirjanikke – ja Nobeli auhinna laureaate –, kes hoiab
elus klassikalise romaanikirjanduse traditsiooni, kuid lisab sinna oma äratuntava nägemuslikkuse, sidusa detailsuse ja avara pilgu.
€( \&W.5*+( •#0*0&#( CZ1//"/8&34#1#,0+9( :G&33&-=( ;<<o=( 1"-( _&*&( D53/"&=(
)3//*#()&..( 4&( F/*( M&&"02?'( \&&.&1( 5*( 5"#"/*0(-&,( A6/( ,0""0273&,1=( 01( 100!(
mänguliselt, aga samas veenvalt puust ja punaseks ilukirjandusliku keele vormilise väljendusrikkuse. See teos võiks olla iga kirjandusõpetaja laual.
€( Last, but not least, midagi veel suuremat kui lihtsalt sari: „Muinasaja
kirjanduse antoloogia” (Varrak, 2005, koostanud Amar Annus), „Vanakreeka
-/34&*+#,0(&*15"55%/&9(:G&33&-=(;<<E=(-55,1&*#+(_&*/-&(D7""?(4&(C\55.&(-/3janduse antoloogia” (Varrak, 2009, koostanud Kaspar Kolk). Juba esiletõstetud George Steiner kirjutab oma esseekogus: „20. sajandi keskpaiga ja lõpu
hariduse ning kultuuri valitsev joon on mälu kõhetumine. [---] Kõige elemen1&&3,0.&+-/(&""#,/55*/+(-300-&(.[15"55%/&"0=(G&*&"0(4&(l#0"0()0,1&.0*+/"0=(
klassikutele, antiikaja ja Euroopa ajaloole on muutunud hermeetiliseks.” See
on oluline tsitaat ning nimetatud antoloogiad sümboliseerivadki vaat et sisyphoslikku katset seista vastu mälu kõhetumisele, ujuda vastuvoolu egotsentristliku maailmapildi võidukäigule, hoida alles kohta, kus maailm on avar labürint, mida tasub lõputult uurida, jälgida, lugeda, milles tasub liikuda nagu
millimallikas ookeanis. Kas pole lugemisest levimas väärarusaam, mille kohaselt see justkui lahutab meid maailmast, muudab meid eluvõõraks? Kas pole
kirjanduse ja kunstiga üldisemalt just vastupidi? Või nagu kirjutas kunagi
Publius Ovidius Naso: „Kärmeid laevu ju kunst juhib aerude-purjede kaudu, /
-#*,1(4#8/!(A&*-30/+(100"'(F3.#%/(4#81/%#(-#*,19(:C\55.&(-/34&*+#,0(&*15"55%/&9=("-(qq<=(1"-(F/*(M&&"02(4&(m"5()532&1,?'
d6201#,0-,'( d55( -/34#1&./,0( -7/%#,( 1#"/( A7"4&( [-,( 2&3&+5-,'( H0/1,/*( &"gatuseks õhku küsimuse, kas head tõlkekirjandust ei vahendata eesti keelde mitte liiga palju. Ometi paistab silma, kuidas just 2012. aastal/aastaks on
selgunud või tõusetunud mitmete sarjade lõpp või ebakindel tulevik: „Nobeli
laureaat”, „Klassikalised lood”, „Pegasuse väike sari”. Mis saab „Põhjamaade
romaanist”, „Põhjamaade novellist”, „Kaasajaluulest”? Muidugi on sarju, mille käekäik tekitab vähem rahutust: „Moodne aeg”, „Punane raamat”, „Areeni
bestseller”. Loodetavasti on asjad korras ka „Ajavaimu” ja „20. sajandi klassi110

-&%&9'( )6"-0-/34&*+#,0( 30%#"&&3,0( 4&( -0,-0*+#*#+( -/34&,1&./,0( 5"#-53+&( 0/(
saa kindlasti nimetada üheselt heaks. Ega ka üheselt halvaks.
Lugeja positsioonilt vaadates võib tõde asuda sootuks mujal. Kuigi euro
kasutuselevõtuga on hüppeliselt tõusnud ka raamatute hinnad, korraliku
uudisteose hind võib vanas vääringus ulatuda 300–400 kroonini, saab hea teo,0(A&4&+#,0"(A&30.(A6/(8/"40.(-7110(.6*0,1(3&&.&1#-5%#,1'(\&8&(-63A&"(5*(
hakanud üha olulisemat rolli mängima aeg. Eestikeelset head kirjandust tuleb
üha juurde, selle lugemiseks vajaminevat aega jääb üha vähemaks. Seega on
regulaarne, pidev, üldpilku omav lugemine muutumas tasapisi sisyphoslikuks
ülesandeks.

Against Atrophy of Memory: An Overview of the Estonian Translations of
Fiction Published in the Past Decade
M0W^53+,Y(13&*,"&1/5*=(.5+03*("/103&1#30=(30A/0^(5N(13&*,"&10+("/103&1#30
)80(&31/B"0(,00-,(15(.&2(180("/103&1#30(13&*,"&10+(/*15(J,15*/&*(5A03(180(2&,1(+0B&+0( :;<<qn;<X;?'( F,( 180( 1/1"0,( &30( A03W( *#.035#,( 180( 30A/0^( /,( .&/*"W( N5B#,0+(
5*(!55-(,03/0,'(JA0*(+0,2/10(180((#,#&"(1/.0]203/5+(53(%0*30(30,13/B1/5*,(&(,03/0,]
!&,0+(&2235&B8(^/""(B5*13/!#10(15(180(%0*03&"(2/B1#30'(e/3,1=(,03/0,(0*&!"0(&(B35,,]
"&*%#&%0( &2235&B8'( )80( +5./*&*B0( 5N( ( J*%"/,8( &.5*%( 180( ,5#3B0( "&*%#&%0,( /,(
8&3+"W(,#323/,/*%=(!#1(N531#*&10"W(18030(&30(&",5(,5.0(,03/0,(B5*13/!#1/*%(15(,5#3B0(
"&*%#&%0(+/A03,/1W'(Z0B5*+=(180(A5"#./*5#,(*&1#30(5N(.5,1(,03/0,(80"2,(15((*51/B0(
&*+( +0,B3/!0( 180( B5*13/!#1/5*( 5N( +/NN030*1( 13&*,"&153,=( ,5.0( 5N( ^8/B8( N0&1#30( &*((
&^0]/*,2/3/*%(/*+#,13W(&*+(A03,&1/"/1W'()8/3+=(180(%0*03&"(,/1#&1/5*(&*+(*0&3]103.(
5#1"55-((5N("/103&3W(13&*,"&1/5*(^/""(!0B5.0(A/,/!"0'()80(,83/*-/*%(53(0Q8&#,1/5*((5N(
,0A03&"(.&453(!55-(,03/0,(/*(;<X;(0A5-0,(&(,0*,0(5N(+&*%03'(H5^0A03=((180(*#.!03,(
5N(I#&"/1W(!55-,(13&*,"&10+(&30(,5(8/%8(18&1(/1(/,(30&""W((+/N$B#"1(15(-002(&!30&,1(5N(
them all.
Jan Kaus (b. 1971), MA, freelance novelist and literary critic, jan@ekl.ee
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