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2008. aasta oktoobris ilmunud kolme-
teistkümnes Interlitteraria number on

pühendatud suurte kultuurimüütide
saatusele kaasaja kontekstis. Jüri Tal-
veti eessõna annab ülevaate legendide
kujunemisest ja nende metatekstuaal-
susest Aristotelese aegadest Foucault’
müüdipurustamiseni ja sealt edasi
tõdemuseni, et tänu inimlooma jutu-
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vestmisvajadusele kestavad muistelood
muutuval-sulanduval kujul seni, kuni
kestab inimkond. 

Enamik autoreist väidab artikli sisse-
juhatuses distantseeruvalt, et müüdil
pole enam pühaduse väärtust ega müs-
tilist salapära, selle abil ei üritata
enam igapäevanähtustele tähendust
otsida, seda ülesannet täidab nüüd tea-
dus. Inimestel aga on vaja uskuda ja
midagi kummardada, niisiis on täna-
päeval laialt levinud alternatiivsed
ususektid, linnalegendid, Hollywoodi
staarikummardamine ja muud alterna-
tiivid kollektiivse teadvuse „kultuseva-
jaduse” rahuldamiseks. 

Interlitteraria 13., kahest köitest
koosnev number sulandab endasse
nagu eelmisedki  laia spektri kirjuta-
jaid: noortest kirjandusteadlastest
auväärsete professoriteni. Siit võib lei-
da originaalseid ja uudse vaatenurgaga
mõtteid klassikalistest ja üldtuntud
müütidest, nagu Don Quijote, Faust,
Robinson Crusoe või Rousseau Üksilda-
ne Uitaja (Peng Yi), Don Juan „paheli-
se kaasaja machona” linnakontekstis
(Jüri Talvet) ning bulgaaria teatris
(Aglika Stefanova) kuni põnevate, vä-
hem tuntud, nn diasporaa-müütideni.
Rahilya Gheybullayeva näiteks lahkab
kütkestavalt ajaloo, legendide ja kul-
tuurikildude taaskasutamist aser-
baidfiaani kirjanduses, Ana Martinoska
aga muistendit ja folkloori tänapäeva
makedoonia kirjasõnas. Veel põnevat:
teisikute/kaksikute müüt postmoder-
nistlikus sloveenia proosas (Tomo Virk)
ning modernismijaatus luules (Vid
Snoj), hingede mõistmise saladus leedu
sõnakunstis (Audinga Pelurityte).

Lauri Pilteri artikkel „Hilinenud
rahvused...” muretseb, et A. H. Tamm-
saare ei ole rahvusvahelist kriitikahuvi
saavutanud pelgalt suurte rahvuste
seas levinud „ametlike hõimumüütide,
lingvistiliste eelarvamuste ning kultuu-
ridevahelise onupojapoliitika” tõttu
ning et lihtsustatud võimukeeles otsus-

tatakse ära, kes on kirjandusmaastikul
oluline ja kes mitte. Mainitud tuule-
veskitega aitavad võidelda paljud eesti
kirjandusuurijate sisukad artiklid, mis
juba vähemalt kolmeteistkümnendat
aastat kohalikku sõnaloomingut kirja-
sõna tundvale maailmale tutvustavad.
Põnevat käsitlemist leiavad näiteks
Kalevipoja Saarepiiga liin müüdituu-
mana (Marin Laak), eesti prekoloniaal-
periood (kui millestki sellisest Eesti
puhul üldse rääkida saab) ja 1930. aas-
tate ajalooline belletristika (Tiina
Kirss), müütilise vabadussümboli valge
laeva sünnilugu eesti rahva teadvuses
(Rutt Hinrikus), piiblimüütide ja rah-
vusliku identiteedi osakaal tänapäeva
eesti ja läti belletristikas (Anneli Mih-
kelev), eesti (kirjandus)kultuuri oiku-
meeniline struktuur Oskar Lutsu
„Kevade” näitel (Rein Veidemann).

Paljud autorid keskenduvad tõlke- ja
tõlgendusprobleemidele müütide väär-
või mitmetimõistetavuse põhjustena.
Triin Kallas väidab, et platonismimüüt,
miski, mida tuleb „ületada ja hävita-
da”, on tõlgenduskoolkondade tekitatud
ning uurib, miks tolle kreeka filosoofi
tekstid nii palju vastuokslikke lahti-
mõtestamisi on esile kutsunud. Sonia
Bravo Utrera vaatleb kuuba kultuuri
mitmepalgelise kajastamise põhjusi
USA-s läbi tõlkeprisma, tsiteerib Lot-
manit ja Bahtini ning lähtub tõlkija kui
vahendaja ning kaasautori rollist dis-
kursuse kujundamisel. Hannu K. Riiko-
nen lahkab kreeka müütide levimist
maailmakirjanduses tõlgete ning
ümberjutustuste kaudu ning väidab, et
isegi kõige igavam tõlge võib olla inspi-
ratsiooniallikaks sadadele uutele teoste-
le, millest igaühel on „erinev mask”,
kuid põhivõrgustik on sama.

Kuraditosinalise Interlitteraria le-
gendilahkamiste ühepajatoidulisest vär-
vikirevusest veel näiteid: Vanesa
Matajc räägib sloveenia historiograa-
fiast ja kirjandusest, kommunistliku
ajaloomüüdi demüstifitseerimisest ja
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ümberkirjutamisest; Simonetta Falchi
holokausti õudsest järelmõjust ning
inimhinge ekslikkusest rändava juudi
kontseptsiooniga seotud kliπeede taus-
tal. Aigi Heero analüüsib Venemaa
müüti tänapäeva saksakeelses kirjan-
duses, Mohit K. Ray müütide kasuta-
mist Goldingi „Kärbeste jumalas”, Rai-
li Põldsaar mehelikkuse, individualis-
mi- ja natsionalismimüüdi saatust Uus-
Meremaa sõnakunstis, Evelin Banhard
aga püstitab igihalja küsimuse shakes-
peareoloogias: kas etendada või mitte?
Luubi all on ka filmikunsti arhetüübid:
Irina Melnikova lahkab korduste tä-
henduslikkust Pedro Almodóvari filmis
„Kõik minu emast”, Juey-Fu Hsiao aga
dionüüsoslikke metamorfoose Derek
Jarmani „Caravaggios”.

Uue Interlitteraria teise köite esime-
ne kolmandik on pühendatud legendide
saatusele angloameerika kultuuriruu-
mis: ameerika unelma tõlgendamisest
dokumentaalkirjanduses Norman Mai-
leri näitel (Zhanna Konovalova), rah-
vuslike müütide võltsteooria paljasta-
misest Anna Deavere Smithi ja Andrew
Moodie teoste põhjal (Caroline De Wag-
ter), klassikalisest mütoloogiast põhja-
iiri usutüli kontekstis Seamus Heaney

luules (Juan Ráez Padilla) ning palju
muud põnevat. 

Artiklid ongi seekord valdavalt ingli-
se keeles, isegi need autorid, kelle esi-
mene võõrkeel ei ole inglise, vaid hoopis
hispaania või prantsuse keel, on see-
kord otsustanud angloameerikaliku
üldarusaadavuse kasuks, mis tegi kee-
leliselt limiteeritud arvustaja töö küll
lihtsamaks, kuid vähendab kahetsus-
väärselt paabellikku keelte virvarri. 

Üks köitvamaid ja värskemaid käsit-
lusi oli minu arvates Sabine Coelsch-
Foisneri „Frau Freud” ja „Childe Rolan-
dine”, mis vaatleb suurte narratiivide
pahupidipööramist tänapäeva briti
naiskirjanike loomes. Kõlama jäi ka
Jeanne E. Gleseneri analüüs kodu-
(koha) mütologiseerimist pagulaskir-
janduses. Huvitav, et keegi kodumais-
test uurijatest seda teemat ei puuduta-
nud: meie pagulaskirjanike kodumaa-
ihalus ning seega „kodu” retooriline de-
ja rekonstruktsioon oleks kahtlemata
huvipakkuv lugemisvara.
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