
23. detsembril 2008 saab 90-aastaseks
Eesti etnoloogia grand old man, aja-
loodoktor Ants Viires. Eesti filoloogi
hariduse põhjalt etnograafiks kujune-
nud teadlane, paljude kapitaalsete käsi-
raamatute autor on ühtlasi Keele ja
Kirjanduse kauasemaid kaasautoreid.
Et viimasest juubeliloost ajakirjas on
möödunud juba 20 aastat, soostus ta
läheneva suurjuubeli lävel vastama
kiriusutelu küsimustele.

Oled Keele ja Kirjandusega olnud seo-
tud ajakirja algusest peale. Mida või
keda meenutaksid ajakirjast heameele-
ga?
Ootasin Keele ja Kirjanduse ilmuma-
hakkamist 1958. aastal suure innuga.
Omalt poolt avaldasin selle 6. numbris
isiku- ja kohanimeliste täiendite orto-
graafiat käsitlevas sarjas artikli „Hä-
das suure ja väikese algustähega”. Tol-
leaegsest toimetuskolleegiumist kuulus
see sari mu kunagise eesti keele õpeta-
ja Arnold Kase hoole alla, kes sarja ka
õnnelikult lõpule tüüris. 

Aastail 1958–2007 olen Keeles ja
Kirjanduses avaldanud kokku 55 kirju-
tist, seega keskeltläbi 1,1 aastas. Et 14
aastakäigus minu kirjutisi pole, siis
teeb see aasta kohta 1,38 kirjutist. Pro-
duktiivsemad aastad on olnud 1988,
1996, 2001 ja 2002 – igal aastal kolm.
Oma kirjatööde hulgast tõstaksin esile
põhimõttelise artikli „Vaateid eesti rah-
vakultuuri muundumistele” (2002) ja
sellele eelnenud kirjutise „Kultuurilugu
ja rahvuskultuur” (1984). Seisukohta,
et tuleb uurida rahvakultuuri nüüdis-
aegseid traditsioonipäraselt olulisi osi-
seid ning nende muutumist, jagan
praegugi. On veel nii mõnigi kaastöö,
mis tundub endale päris hästi välja
kukkunud, nagu „Kuude nimetused
eesti keeles” (1993), „Eestlaste värvi-
maailm” (1983) või „Kui vana on vana-
pagan” (1989).

Toimetuse töötajaist on minu vana
sõber Heldur Niit, kellega oleme peale
kaastöö küsimuste sageli ka igasugu
ilmaasju arutanud. Viimastel aastatel
on mul Mall Jõega jutt hästi sobinud.

Mida loed oma (paari) viimase aasta-
kümne kõige suuremateks õnnestumis-
teks? 
1990. aastaist tänapäevani on mul veel
vanas eas õnnestunud kirjutada, toime-
tada ja trükis avaldada mitmeid minu
meelest olulisi ja küllaltki tõsist huvi
äratanud raamatuid, nagu „Eesti rahva-
kultuuri leksikon” (1995, 3. trükk 2007),
suur koguteos „Eesti rahvakultuur”
(koos Elle Vunderiga, 1998, oluliselt
täiendatud 2. trükk 2008), populaarkir-
janduse valdkonda kuuluvad „Meie jõu-
lude lugu” (2002, 2. trükk 2005), „Vana
eesti rahvaelu” ja selle ingliskeelne va-
riant „Old Estonian Folk Life” (2004).
Lisaks uustrükk 1975. aastal ilmunud
teosest „Puud ja inimesed” (2000). Minu
meelest päris kenakene kogu. 

Väga head on tänapäeva trükitehni-
lised võimalused. Kui vaadata kunagisi
esmatrükke, siis väljanägemiselt on
nad üsna viletsakesed. Eesti Riiklik
Kirjastus tegi 1960. aastal küll kõik, et
minu „Eesti rahvapärast puutööndust”
ilusasti välja anda. Eks see omas ajas
ilus oligi, kuid 2006. aasta väljaande
trükikvaliteet torkab selle kõrval eriti
silma selgete fotode poolest.

Keda pead oma mantlipärijateks, kui-
das hindad nende sihiasetust ja aren-
guteed?
Otsestest mantlipärijatest pole nagu
vajadust rääkida. Aja muutudes muu-
tub sageli ka vaatenurk. Eesti etno-
graafias on nüüd juhtkohtadel professor
Art Leete Tartus ja doktor Aivar Jür-
genson Tallinnas, esimene oma uuri-
musega „Põhjarahvad antiigist täna-
päevani: obi-ugrilaste ja neenetsite kirjel-
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duste muutumine” (2000), teine teosega
„Siberi eestlaste territoriaalsus ja iden-
titeet” (2002). Seega jäävad mõlemad
üsna kaugele minu temaatikast. Kuid
eesti etnograafia üldpilt on praegu rõõ-
mustavalt mitmekesine. Tõsist tähele-
panu väärivad veel näiteks Elle Vunde-
ri eesti rahvakunsti uurimus „Eesti
rahvapärane taimornament tikandis”
(1992), Eevi Asteli suur ülevaateteos
„Eesti vööd” (1998) ja kunstiteadlase
Kaalu Kirme „Eesti rahvapärased eh-
ted. 13. sajand – 20. sajandi algus”
(2002). Uudseid küsimusi käsitlevad
Jaanus Plaadi „Usuliikumised, kirikud
ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal”
(2001), Anu Kannikese „Kodukujundus
kui kultuuriloomine. Etnoloogiline Tar-
tu-uurimus” (2002) ning Marju Torp-
Kõivupuu „Surmakultuuri muutumine
ajas: ajaloolise Võrumaa matusekombe-
stiku näitel” (2003). 

Kuivõrd on etnograafia ja keeleteadus
tänapäeval veel omavahel seotud? Mida
jälgid näiteks ajakirjast Keel ja Kirjan-
dus eelkõige?
Et olen saanud võrdse koolituse nii etno-
graafias kui ka keeleteaduses, siis pida-
sin mõlema teaduse sidumist oma rahva-
kultuuri uuringutes loomulikuks. Nüüd
ja edaspidi võib seda vaevalt enam loota.
Keeles ja Kirjanduses jälgin kõige enam
üldkultuurilisi käsitlusi. Selle poolest
pakkus käesoleva aasta kaksiknumber
8–9 mulle tervenisti tõsist huvi.

Sinu uurijatöö on olnud tihedalt seotud
fennougristikaga. Kui heaks loed Eesti
fennougristika praegust seisu?
Võtsin osa fennougristika kongressi-
dest Tallinnas (1970), Turus (1980) ja
Sõktõvkaris (1985). Seal peetud ette-
kandeis käsitlesin rahvakultuuri küsi-
musi Eestis, läänemeresoome aladel ja
Baltimaadel. Fennougristika üldküsi-
mused pole mind viimasel ajal enam
eriti huvitanud. Viimati vaidlesin Ago
Künnapiga siinsamas Keeles ja Kirjan-

duses („Kauge mineviku kimäärid”,
2000) ja väitsin, et etnogeneesi tõlgitse-
misel on ta  seoste tõmbamisel keelte
arenguga jäänud pealiskaudseks ning
võiks tugineda rohkem oma erialale. 

Tõsisemat huvi olengi tundnud Eesti
ida- ja lõunapoolsete naaberalade vastu.
Olen käinud uurimismatkadel Ingeri-
ja Vepsamaal ning Karjalas. Unusta-
matuks on jäänud 1965. aastal toimu-
nud uurimisreis lõuna pool Äänisjärve
asuvale Vepsamaale ning meeldejää-
vaks koos Evi Tihemetsa ja Aleksei
Petersoniga tehtud viiepäevane jalgsi-
matk üle hõredalt asustatud Vepsa kõr-
gustiku. Olen matkanud Peipsi järve ja
Läti piiri taga, lõuna pool läbi kogu
Läti, Leedu ja Valgevene. Võisin veen-
duda, et sedakaudu on meie kultuuri-
pilti lisaks sajandeid valitsenud saks-
laste mõjule saabunud olulisi sugemeid
ka Kesk-Euroopast. 

Kui meenutada XX sajandit, siis milli-
sed Sinu huviringi jäävad teosed on
seal kestva väärtusega? Mida võiks lu-
geda juba aegunuks ning põhjalikult
uuendamist vajavaks?

Püsiväärtus peaks säilima rahvaluu-
le alalt suurtel eesti rahvaluule publi-
katsioonidel, nagu Jakob Hurda „Setu-
keste laulud”, „Vana Kannel” ja teised
„Monumenta Estoniae Antiquae” teksti-
köited, keeleteaduse alalt suurtel eesti
keele sõnastikkudel eesotsas Andrus
Saareste „Eesti keele mõistelise sõna-
raamatuga”, etnograafiast Ilmari Man-
nineni teosel „Die Sachkultur Estlands
I–II” (1931, 1933), nagu ka koguteos
„Eesti rahvakultuur”, mis otsapidi kuu-
lub küll juba XXI sajandisse. Aegunuks
hindamisel teeb muutuv aeg ise oma
valiku. Näiteks I. Mannineni teos on
väärt, et see eesti keelde tõlgituna
uuesti avaldamist leiaks.

Vene ajal oli suur hulk ebasoovitavaid
teemasid. Millised valged laigud Eesti
humanitaarias ootavad veel käsitlemist?
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Kogu poolesajandiline nõukogude aeg
vajab süvenenud käsitlemist, kuid läbi-
ni objektiivse pildi saamiseks seisab
see aeg meile veel liiga lähedal. Siiani
väärivad tähelepanu vaid Lauri Vahtre
raamatuke „Elu-olu viimasel vene ajal.
Riietus ja mööbel, toit ja tarberiistad,
sõiduvahendid, eluase ja muu” (2002)
ning Magnus Ilmjärve tüse monograafia
„Hääletu alistumine” (2004). 

Kas eesti keel on teaduskeelena tõsiselt-
võetav? Kas inglise keeles publitseerimi-
ne ei tundu teadlaskarjäärile kohasem
või isegi ainuõige?
Eestlastele määratud uurimustes on
eesti keel teaduskeelena loomulik ja
vastavalt tuleb seda ka arendada. Rah-
vusvahelisele lugejaskonnale esitata-
vais töödes on inglise keel paratamatu.
Välisõppejõud ja nende ingliskeelsed
loengud ei teeks meie ülikoolidele paha.
Samas ma ei kujuta ette, et meie ülikoo-
liharidus muutuks läbini ingliskeel-
seks, ega ole seda märganud ka teiste
maade, Soome, Rootsi või Saksamaa
puhul. 

Tahaks rõhutada, et ega meie ajaloo-
lased ja filoloogid ei saagi üksnes ingli-
se keelega piirduda. Meie ajaloo ja kee-
le uurimisel on vaja veel vähemasti
saksa, vene ja soome, aga soovitavalt ka
rootsi ja läti keele oskust, sest erialakir-
janduse kõrval on võõrkeeles ka ena-
mik allikmaterjale. Mul endal on tulnud
kõiki mainitud keeli kasutada. Viimase-
na õppisingi läti keelt, algul Lembi
Lõugase ja hiljem Tõnu Karma käe all.

Mis tööd on saanud just punkti, mis on
käsil või (juba) käeulatuses?
Praeguses vanuses ma tõsisemate uuri-
mustega enam ei tegele. Kui mõni huvi-
pakkuv asjake ette satub, teen selle
ära. Praegu kirjutan TEA entsüklopee-
dia jaoks rahvakultuuri küsimusi
käsitlevaid artikleid.

Oled ajakirjas Tuna avaldanud mitmel
korral mälestusi. Kas neile on lisa
oodata?
Olen memuaare kirja pannud enam-
vähem kogu eluloo ulatuses. Osa mee-
nutusi olen usaldanud avaldada ajakir-
jas, arvates, et need pakuvad huvi ka
laiemale lugejaskonnale. Mõni osa tun-
dub olevat kirjutatud niivõrd isiklikul
pinnal, et jääks eeskätt omastele luge-
miseks. Avaldamise järje peale olen
küll mõelnud. 

Eks mingil määral anna memuaaride
hulka lugeda ka juubeli- või mälestus-
kirjutisi, näiteks oma õppejõududest
Paul Aristest ja Gustav Rängast, kollee-
gidest Ilmar Talvest, Eerik Laidist,
Aliise Moorast, Ea Jansenist või heast
sõbrast Aarne Vinkelist. Loen suure
huviga ka teiste, eriti kolleegide mäles-
tusi. Esimesena nimetaksin Ilmar Talve
kolme köidet, kus on antud väga hea
ülevaade kogu ajastust. Huvitaval
kombel ei ole seni tekkinud tunnet, et
tahaks neile, olgu näiteks Ilmar Talve-
le või Aarne Vinklile, vastu vaielda.

Mis on Su lemmiklektüür jõudehetkil?
Jõudehetkil loen kergemat teatme- ja
ilukirjandust. Lõpetasin hiljuti Ants
Heina „Maja kui sümbol. Eesti Üliõpi-
laste Seltsi hoone Tartus”. Et televiiso-
rist tuli suurepärane telefilm Mihhail
Bulgakovi „Meistrist ja Margaritast”,
siis võtsin ka raamatu uuesti tõsise
huviga käsile.

Sinu abikaasa ja üks tütreid on kunst-
nikud. Kuidas on õnnestunud ühendada
igapäevaelu teaduse ja kunstiga?
Igapäevaelu läheb muidugi oma rada.
Sinna sisse kuulub loomulikul kombel
ka töötegemine, s.o teaduse ja kunstiga
tegelemine. Tahaksin veel rõhutada, et
minule kui elupõlisele linnainimesele
on väga olulised olnud suveaja maal
veetmised, varasemail aegadel ema- ja
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isakodus Otepääl ja Tartu lähistel, ala-
tes 1965. aastast õnnekombel saadud
suvemajas Loksa lähistel Tapurla
külas. Maja asub omaette otse mere-
kaldal, kus on võimalik nautida suure-
päraseid, aiva muutlikke päikeseloo-
janguid.

Mis teeb elu üldse elamisväärseks?
Oma elule tagasi vaadates võin öelda, et
selle on teinud elamisväärseks meeldiv

kodune õhkkond, armsad ja tublid lap-
sed, tulemusrikas töötegemine ning
maailmas ringivaatamine (mida oleks
võinud rohkemgi olla).

Küsitlenud J Ü R I  V I I K B E R G

Keele ja Kirjanduse toimetus õnnitleb
Ants Viirest 90. sünnipäeva puhul!
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