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Mall Jõe raamatut ”Kõnelesid” lugesin
möödunud suvel Saaremaal. See oli igati
õige kontekst, sest Mall viibis tõenäoliselt
ise kuskil sealsamas lähedal, naaber-
kihelkonnas. Lisaks kirjandushuvile ja
usun ka et poliitiliste vaadete lähedusele
on Saaremaa meid kindlasti sidunud, il-
ma et me sellest ise suurt numbrit olek-
sime teinud. See lihtsalt on nii. 

Suvised lugemised on ka muidu hoopis
teise tähendusega kui talvised. Kohustu-
si on vähe või on nad kõik seotud loodu-
se, pere ja igapäevaste asjadega, raamat
saab uue tähenduse, väärika koha, raa-
matu jaoks on järsku aega ja sellepärast
on suvise lektüüri valik eriti oluline. Vä-
lismaailm jääb kuhugi kaugele, igapäeva-
sed rähklemised, mida ajalehed ka suve-
koju kohale kannavad, mõjuvad pigem
mingi naljaka kirbutsirkusena kui tõsi-
seltvõetavate ettevõtmistena. Raamat
aga tõuseb seda enam ausse. Nii et päeval
lugesin Mall Jõe raamatut ja õhtuti kuu-
lasin raadiost Marin Laagi ”Kalevipoja”-
teemalist saadet. Päev oli täidetud aru-
kate naiste sõnadest.

Pole kahtlust, et Mall Jõe ”Kõnelesid”
on selge ja tõhus tükk Eesti kultuurilugu.
Nii paljud erinevad Eesti inimesed kõne-
levad selles raamatus, andes märku, et
meie väikese rahva seas on uskumatul
hulgal huvitavaid isiksusi. Lugeja saab
enda valdusse palju tarku mõttekäike,
imetleb meie inimeste südikust, hakka-
mist, kohtab mitmeid erinevaid saatusi ja
imestab suure haarde üle, ka geograafili-
ses mõttes. ”Tahaksin, et mu sõnad ei kõ-
liseks,” ütleb oma intervjuus raamatu
koostajale intervjuu ajal äsja 50-aasta-

seks saanud usutletav Lennart Meri. ”Ta-
haksin sisendada, et tahtest oleneb palju
ja tugevast tahtest oleneb peaaegu kõik.” 

Paljud nende meeste ja naiste elukäi-
gud, kelle elu ühe hetke mõtted on jääd-
vustunud Mall Jõe tehtud intervjuude
kaudu, ongi heaks näiteks sellest, kui
palju oleneb tugevast tahtest. Kirjaniku
tugevast tahtest olla kirjanik aegade
kiuste, ka umbuses, ka võõra keele kesk-
konnas, õpetlase tugevast tahtest jääda
kindlaks oma teadlase kreedole.

Mall Jõgi on teatavasti kirjandusloola-
ne ja kriitik. Maie Kalda: ”Kriitik on nii-
sugune inimtüüp, keda huvitab nähtuse
mõte rohkem kui nähtuse aistiline konk-
reetsus. Ta läheneb kõigele juurdlevalt....
Ta otsib kontakti tegelikkusega.... [---]
Aga kriitiku intellekt võib küündida sü-
gavamale kui kirjaniku oma.” 

See intellekt ja oma ”objektide” sügav
tundmine, milleks intervjueerival kirja-
nikul võib olla et harva jätkub kanna-
tust, on see tugev alus, millele Mall Jõe
usutlused põhinevad ja need lugejale
usaldusväärseks muudavad, pakkudes
iga intervjueeritava puhul nii ohtrasti
huvitavaid mõtteid, et raamatu põhjal
võiks koostada rikkaliku mõtteterade ko-
gumiku.

Kirjanduslikust keskkonnast pärit
Mall Jõel on sageli oma küsitletavatega
veel eriline suhe, mis laseb tal neile lähe-
male pääseda ja tekitab südamliku õhus-
tiku, kus vestlevad kaks intellektuaali,
kaks võrdset partnerit, ent ometi on tun-
da ka usutleja delikaatne respekt usutle-
tava vastu. Mingil hetkel ja mingis mõttes
imetleb Mall Jõgi kõiki küsitletavaid, aga
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vahest ka sellepärast avanevad nad vas-
tutasuks tema ees, kindlad teadmises, et
usutleja on asjatundja ja mingil juhul ei
taha neid intriigidesse kiskuda või sisse
vedada, neile ”ära teha”. On lihtsalt nau-
ding lugeda selliseid vestlusi, mille ees-
märk ei ole järjekordset sensatsiooni tu-
rule paisata, vaid lugejat harida ning in-
tervjueeritava isiksust ja mõttemaailma
ausalt, ilma krutskiteta avada. 

Samuti on huvitav teada saada, kuidas
üks või teine intervjuu on sündinud või
mis sellest edasi saanud. Mitmedki isik-
sused avanevad sedakaudu hoopis uuel
kombel või on vanema põlvkonna kirjan-
dussõbral äratundmisrõõmu, näiteks kas
või selle üle, et Hint jäi ikka Hindiks, aga
nii mõnigi valvas ametnik paraku samu-
ti iseendaks. 

On südantkosutav lugeda oma põlv-
konnakaaslaste – Asta Põldmäe, Mari
Saadi, Rein Saluri – mõtteid ühes ajahet-
kes jäädvustatutena, aga samas ikka ja
jälle, üle selle ajahetke kõnetavat: näiteks
Asta Põldmäe arutlused proosa, eriti lü-
hiproosa teemadel, Mari Saadi liigitused
novell-romaan jne. Arusaadavatel põhjus-
tel lähevad need read siinkirjutajale eriti
hinge. Ja teisalt vaadata ajaloolisele ro-
maanile Jaan Krossi pilguga – kui palju
on veel kirjutamata – Kõlli-, Forseliuse-,
Kreutzwaldi-, Vilde-romaanid –, aga va-
hepeal, pärast seda usutlust, õnneks ka
kirjutatud: Kõivu ja Vahingu ”Faehl-
mann”, Põldmäe ”Viini plika”... Ajaloo-
ilukirjaniku otsimised ja leidmised, põhi-
mõtted ja tõed, eeskujud ja kriitikud. 

Ja siis – Debora Vaarandi pisut oota-
matust küljest – tõlkijana. Hea, et ka sel-
lest küljest, Vaarandi suurepärased Eino
Leino tõlked või Bagritski, kelle luulet
just Vaarandi tõlkes oskasid paljud mu
eakaaslased peast, kõnelevad ise enda
eest. Usutluse kaudu saame nende sün-
nist rohkem osa.

Intervjueeritud on erinevaid Eesti kul-
tuurimaastikul ja kirjanduselus olulisi
tegelasi. Ses mõttes jäi eriti meelde pikem
vestlus Paul Kuusbergiga pealkirja all
”Tagasi vaadates”, mis avas seda vastu-
olulist, kuid kirjandusele ja kirjanduselu-
le küll alati truuks jäänud isiksust meel-
divast küljest, nii nagu ta ka siinkirjuta-
jale põgusatel isiklikel kokkupuudetel

ning tema loomingut lugedes meelde on
jäänud. Ühtlasi heideti pilk aegadele, kui
Kuusbergil oli meie kirjanduselus oluline
roll kanda.

Mall Jõgi on olnud ka üks nendest vä-
hestest, kes uute tuulte puhudes tõttas
avastama välis-Eestit ja väliseestlastest
kultuuritegijaid. Nõnda ongi juhtunud, et
kogumiku kaante vahel on intervjuud ko-
guni kahe meie presidendiga (usutluste
ajal kumbki vaevalt seda küll ise aimas),
ka Toomas Hendrik Ilvesega, kelle töö-
paik oli tol ajal raadio Vaba Euroopa.
Siinkohal tahakski meenutada, et meie
praegune president on ju samuti kirjan-
dusliku taustaga tegelane ja kui Mall
Jõgi alustab ühte oma küsimust Toomas
Hendrik Ilvesele sooviga ”Räägime veel
almanahhist ”Põrp””, siis ma arvan, et
sellest ja muustki president Ilvese kirjan-
duslikku olemusse puutuvast võiks ka
praegu hoopis rohkem juttu teha.

Nüüd meile nii oma loomingu kaudu
lähedasemaks saanud kui ka Eestis sage-
dasti liikunud/liikuvad või siia alaliselt
elama asunud väliseestlased, kes toona
olid kodueestlaste enamusele siiski pi-
gem salapärased tegelased, alles paari
kümnendi eest vaid ähmaselt teada, kee-
latud, varjul. Näiteks Helga Nõu ”Tiiger,
tiiger” – ei mäletagi enam, millise sõbra,
tuttava või tuttava tuttava kaudu see
raamat juba 1970. aastatel mu kätte sat-
tus, äratades küsimusi, imestust ja tohu-
tut huvi autori vastu. Hellar Grabbi ja
Manad, mida aeg-ajalt samuti käest kät-
te lugeda sai, lisaks veel Grabbi nime
seos president Pätsiga, kõik poolmüstili-
ne, igavikku või raudse eesriide taha ka-
dunud... Maarjamaa kirjastus, Vaba Eu-
roopa raadio ja muidugi Kalju Lepik,
mees, kelle luulet loeti ja osati vähemalt
Tartu ülikooli filoloogide ringkondades
ammu enne, kui tema ”tõrrepõhja” häält
kodumaal kuulda saadi – tänu Mall Jõe
intervjuudele tulid need asjad juba 1980.
aastate lõpus lähemale ka neile, kelle
jaoks oli seni olnud tegemist vaid nimede
loeteluga.

Hea, et Mall Jõel leidus võimalus kü-
sitleda üht meie kirjanduse tuntuimat
prototüüpi – Arved Viirlaiu viie romaani
kangelast kodanikunimega Eerik Heine.
Kuigi muudest usutlustest langeb see
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oma teema tõttu pisut välja, sobides ka
väga hästi näiteks mõnda kadunud Lem-
bit Lauri teosesse, on see ometi raamatu
kirjanduslik-väliseestilikus kontekstis
omal kohal.

Omaette osa moodustavad raamatus
intervjuud teadlastega ja on meeldivalt
iseloomulik, et piirid kodu- ja välis-Eesti
vahel on raamatu selles peatükis kadu-
nud, küsitletavate hulgas on nii ühtesid
kui ka teisi. Eriti hea meel on Gustav
Ränga ja Mari Musta intervjuude üle.
Mall Jõe ühised juured Gustav Rängaga
annavad usutlustele meeldivalt sooja to-
naalsuse. Mari Must aga, Eesti murde-
uuringu grand old lady, väärib kindlasti
senisest suuremat tähelepanu.

Mida öelda kokkuvõtteks? Oluline osa
Eesti kultuuri- ja mõtteloost on selle tegi-
jate poolt sõnastatuna Mall Jõe vahendu-
sel igavikustamist leidnud. Kui raamatu
koostamisele midagi ette heita, siis ehk
seda, et iga intervjueeritava puhul oleks
tahtnud autori poolt tooduna pisut enam
eluloolisi andmeid, kas või sünni- (ja sur-
ma)aastat. Kuigi kõigi nende inimeste
kohta leiab materjali mitmetest teatme-

teostest ja Internetist, oleks siiski käe-
pärasem neid sellest raamatust kätte
saada. See võimaldaks neid ka kergemini
üldisse konteksti asetada. Ei saa ju loota,
et kõik lugejad on nii head kultuuriloo
tundjad, et suudavad usutletava kohe õi-
getesse ajaraamidesse paigutada. Ka ei
tea ma, missugused on kaante vahele
pääsemise eeldused, aga otsisin siit asja-
ta omal ajal paljugi huvi äratanud usut-
lust Vaike Rannetiga, kes küll ilmselt
meie kirjanduslukku kuigi suurt jälge ei
suutnud jätta, aga kelle kummaline tähe-
lend oma abikaasa menukirjanduse ko-
meedisabana võiks olla omamoodi õpetlik
ka praegusel ajal.

See natuke, mis ju vaieldavgi, ei kahan-
da aga ajakirjanduse lehekülgedelt raa-
matu kaante vahele koondatu väärtust.
Hea on seda raamatut kätte võtta, tarka-
de inimeste sõnu lugeda ja koos Lennart
Merega mõelda: ”Ka raamat on algalli-
kas.” Allikas uutele mõtetele ja uutele
raamatutele, millele annavad tõuke juba
öeldud ja mõeldud sõnad ja mõtted.
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