
TARTU R1ÎKL1K ÜLIKOOL 

V. ÄUroA, LÄ.KÄSK> O.OjAMAA 

xix-xx sadäNdi 

Väliskirjanikke 

E 

тлкги 1964 



TARTU KUKLI К ÜLIKOOL 
L&âne~£um>pû kmAtiduacjA klass îkaltee 

flloloOJlA Iwtc£acr 

V. АШГОА., L./VLKàSRjû. O.OJAMM 

xix-xx saoa^jdi  

VÄL1S КИПАМ IKKE 

Ж 

тлкги iQbi 



Тартуский государственный университет 

ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18 

В. Алттоа, Л. Ы. Каск и 0. Оямаа 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ XIX-XX ВЕКА 
II 

На эстонском языке 

Vastutav toimetaja V. Alttoa 

Korrektor E. Uuspõld 

TRи rotaprint 1961. Trükipoognaid 9,4. 

Tir. 600 eks. MB 04679. Tell. nr.529. 

Hind 19 kop. 



V I U T 0 R H и (г О 

(1802 - 1885) 

Prantsuse XIX sajandi suur kirjanik-humanist Victor-

Marie Hugo sündis 26.veebruaril 1802.aastal Besanconis, kus 

4; ta isa, tol ajal ohvitser majori aukraadis, teenis garniso

nis. Kirjanik põlvneb rahva hulgast. Tema isa, Lotringi ta

lupoeg, oli astunud sõjaväkke lihtsõdurina, oli teenete eest 

ülendatud ohvitseriks ja jõudis Napoleoni sõdade ajal kindra

li auastmeni. Kirjaniku emapoolne vanaisa oli bretooniane,en

dine madrus, hiljem laevakapten. 

Victor Hugo kirjandusliku loomingu aeg.:on pijfcjc*, see ula

tub ligi seitsmekümnele aastale. Kirjanik oli oma pika eluea 

vältel suurte murrangute tunnistajaks, mis toimusid XIX sa

jandil Prantsusmaa sotsiaalses elus. Ta varasemad lapsepõlve

mälestused olid seotud Napoleoni impeeriumi sõjalise hiilguse 

ja langusega; noorukina nägi ta restauratsiooniaj a monarhist-

lik-katoliikliku reaktsiooni märatsemist; ta küps loominguiga 

langeb juulimonarhia, 1848.aasta revolutsiooni ja Teise Keis

ririigi aegadele ; vanas eas oli kirjanik Prantsuse keisririi

gile häbiväärse Prantsuse-Saksa sõja, kangelasliku Pariisi 

Kommuuni ning versailaste verise terrori tunnistajaks ja ta 

elulõpp ulatus Koina ana a Vabariigi perioodi. Pid ad es kirjaniku 

kodanikukohuseks aktiivselt kaasa elada oma rahva püüdlustele 

ning võitlustele, reageeris Hugo aastakümnete vältel oma pub-



litsis tikas ning ilukirjanduslikus loomingus kaasaja Ühis

kondlikele sündmustele. Ta võitles humaansuse eest, kaitses 

rahva huve ning demokratismi, kuigi oma maailmavaate ebasel

guse ning vastuoksuste tõttu ta ei suutnud alati orienteeru

da õigesti ühiskonna arengu nähtuste hindamisel. Ometi kulges 

Hugo kui poliitilise tegelase ja kirjaniku tee pidevalt de

mokratismi , rahva huvide väljendamise suunas. 

Noor Hugo oli oma poliitilistelt vaadetelt legitimist (Bour-

bonide pooldaja). Tema kuningameelsuse oli põhjustanud kodu

ne kasvatus, sest ta ema, kelle ainuhoole all kasvasid lapsed, 

oli innukas katoliiklane ning äge rojalist. Victor Hugo vara

ne kuningameelsus avaldub tema noorpõlve luules, milles ta 

jäljendab revolutsioonieelse feodalistlik-monarhistliku ajas

tu klassitsistlikke kirjandustraditsioone. Suurteks eeskuju

deks olid talle XVII sajandi suured klassikud Corneille ja 

Bacine, aga nooruk oli ka tugevasti prantsuse reaktsioonilise 

romantiku Chateaubriand'! mõju all. „Tahan olla Chateaubriand 

või ei keegi," kirjutab 13-aastane Õpilane Hugo ühele vihule-

hele. Algava kirjaniku luule on koondatud kogudesse „Oodid" 

fOdes" 1822 ja 1824) ning „Oodid ja ballaadid" („Odes et bal

lades" , 1826 ja 1828). 

Kahekümnendate aastate keskel toimub murrang Victor Hugo 

poliitilistes vaadetes kui ka kirjanduslikes tõekspidamistes. 

Ta saab üle oma monarhistlikest illusioonidest. Kirjanik kas

vab ideeliselt võimsa ühiskondliku tõusu ning süveneva klas

sivõitluse tingimustes, mis leidsid aset Prantsusmaal 1830. 

aasta revolutsioonile eelneval ajajärgul. Hugo läheneb libe

raalsele kodanlusele, ta revideerib oma vaateid restauratsi

oonile, XVII sajandi kultuurile ja klassitsismile. Nende 

aristokraatlike suundade asemele hakkab ta nüüd eeskujusid 

otsima renessansiaja elu- ja rahvalähedasest kunstist. Kirja

nikuna liitub ta pahempoolsete romantikute ringiga ja kujuneb 

peatselt progressiivsete romantikute juhiks, kes ründasid 

klassitsismi kui minevikukirj andust. Koos oma mõttekaaslaste

ga kuulutab Hugo halastamatu sõja feodaalset aristokraatlikku 

ideoloogiat säilitad a püüdvale kirjandusele. 



Aastal 1827 avaldas Hugo draama „Cromwell". Komposit

sioonilise laialivalguvuse ning tohutu tegelaste hulga tõttu 

ei sobinud teos lavatükiks, ent selle eessõna sai prantsuse 

romantikute kirjandusesteetiliseks programmiks. Selles põh

jendab Hugo kunstide ajaloolise arengu printsiipi ning eitab 

seega klassitsismi poolt ainukehtivaks tunnistatud antiikse

te eeskujude matkimist, samuti vanade, kivinenud esteetilis

te teooriate arvestamist, mis olid ammu üle elanud ühiskond

liku olustiku, mille baasil nad olid tekkinud. Elukaugeks 

jäänud klassitsismile, mis oli kujunenud Prantsusmaal XVII 

sajandil absolutistliku korra teenindamiseks, asetab ta vas

tu kaasaja juhtiva klassi, kodanluse huve väljendava prog

ressiivse romantika. Klassitsismi rangete reeglite ja kaano

nite asemele, mis lubasid „kõrgetes" žanrides ainult õilsate 

kangelaste ja ülevate sündmuste esitamist, asetab Hugo elu

läheduse nõude. Ta õigustab madala ja üleva, traagilise ja 

koomilise ühendamist, tunnistab vajalikuks lokaaltooni ja 

ajaloolise tõepärasuse arvestamist ning ründab draamas keh

tivat aja- ja kohaühtsust. Ka näitelaval esinegu tavalised 

inimesed oma igapäevases elus. Kirjanduses ei tohi lahutada 

kõrget ja madalat, kaunist ja inetut. Luuletajat ei tohi pi

durdada mingid igaveseks kindlaks määratud kaanonid. Kirja

nik kujutagu inimesi kõigis nende iseloomude vastuoludes, 

nagu see esineb tegelikus elus. Need seisukohad said progres

siivsetele kirjanikele otse võitlusprogrammiks, neid tervita

ti innustunult noore põlvkonna poolt, kes tunnustas Hugo oma 

vaieldamatu autoriteediga juhiks. Suur osa Hugo püstitatud 

nõudeist jäi kehtima ka siis, kui romantism oli juba minevik

ku vajunud ja kodanliku ajastu kirjandus saavutas realismis 

oma hariastme. 

Kahekümnendate aastate lõpust alates on Hugo kirjandus

lik võitlus tihedas seoses kaasaja ühiskondlik-poliitiliste 

sündmustega.1 Asunud liberaal-demokraatlikule positsioonile, 

arvustab kirjanik oma selleaegsetes teostes restauratsiooni-

aja reaktsiooni, aga ka türannia ja despotismi nähtusi üldse. 

Aastal 1829 kirjutab ta antimonarhistliku näidendi „Marion de 
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Lorme", milles on kujutatud kuningat Louis XIII vastupidi 

klassitsismi traditsioonidele närusena ning pahelisena. Et 

tsensor nägi selles kallaletungi valitseva kuninga Charles 

X pihta, keelati näidend. Samast aastast pärineb jutustus 

„Surmamõistetu viimne päev"(„Dernier jour d'un condamne"), 

millega suur humanist algas võitlust surmanuhtluse vastu,mi

da ta jätkas pidevalt oma loomingus kümnendite vältel. Neil 

aastail ilmunud luuletuskogus „Idamaised laulud" („Les orien

tales",1829) Ulistab kirjanik paljudes luuletustes kreeklas

te vabadusvõitlust Türgi ikke vastu. Antud piltides on oht

ralt idamaist eksootikat ning kirevust, ent nende kandvaks 

teemaks on vastupanu Õhutamine anastajate vastu, kättemaks 

vägivalla eest ja orjastamise hukkamõist (näit.luuletused 

„Seraili pead" , „Laps" jt.).Ülistavaid sõnu on pühendatud ka 

Napoleon I-le, kelle kunagisest kirglikust vihkajast oli noor 

luuletaja kujunenud imetlevaks austajaks. 

Prantsusmaa kirjanduslikus elus oli neil aastail tähtsal 

maks sündmuseks Hugo draama „Hemani" lavastamine 1830. aastal 

Selles hispaaniaainelises draamas on armuseiklustele ning vä

givallale kalduvale kuningale vastandatud noor aadlik, kel

lest valitseja ülekohtu tõttu on saanud röövel, kes siiralt 

armastab sama neiut, keda kuningas taotleb võrgutada. Põne

vas sündmustikus põimub röövliromantika rüütliüllusega ning 

armuluulega. Sisult haarav teos trotsis oma ülesehituses ning 

stiilis pühi, igavesti kehtivaiks tunnistatud klassitsismi 

kaanoneid. Draama esimestel etendustel löödi avalik lahing 

klassitsismi pooldajate ja romantikute vahel, kusjuures võit 

jäi lõplikult viimastele. Selle teose eessõnas iseloomustas 

Hugo romantismi kui vabadust kunstis ning tunnistas, et tema 

ja ta mõttekaaslaste kirjanduslik võitlus on otseselt seotud 

võitlusega poliitiliste ideaalide eest. Rünnates klassitsis

mi epigoone, kes visalt pidasid kinni mitte üksnes XVII sa

jandi luulevormist, vaid ka minevikku läinud ühiskondliku 

formatsiooni ideoloogiast, viidi selles „romantikute lahin

gus xc.bi prantsuse draama ning teatri demokratiseerimine. 

Hugo panus selles protsessis on eriti tõhus 30-ndatel aasta-
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tel, millal ilmuvad ning lavastatakse tema draamad „Kunin

gas lõbutseb" („Le Roi s'amuse", 1832), „Ruy Blas" (1838) 

jt..millel kõigil on tugev antidespootlik tendents. 

1830.aasta revolutsiooni tervitas Hugo vaimustusega.Ta 

selleaegsed kirjutused on tulvil türannidevastast paatost. 

Kirjanik ülistas oodis „Noorele Prantsusmaale" ülestõusu 

hoogsust ja pühendas revolutsiooni ohvritele luuletuseHHümn 

juulipäevil langenuile". Aga ta pilk ulatub nägema ühiskond

likku võitlust ka väljapoole Prantsusmaa piire. Hugo võtab 

avalikult sõna Poola ülestõusnute ja Itaalia vabadusvõitle

jate kaitseks ja ta manitseval häälel on juba rahvusvaheli

ne kõlaulatus. 

Kolmekümnendail aastail on Hugo viljakas luules. Ilmu

vad kogud „Sügislehed" («Les Feuilles d'automne", 1831),wVi-

deviku laulud" („Les Chants du crépuscule", 1835)» „Sisehää-

led" („Les Voix intérieures", 1837). Neis avaldatud värssi

des kajastub juulirevolutsioonis püstitatud loosungeid, mis 

ilmneb luuletustes esilepürgivas vabadusidees. Tugevneb ko

ti anikutemaatika Hugo luules. Autor väidab end loovat prog

ressi huvides, sest luuletaja peab olema eeskätt mõttesõdur. 

„Sügislehtedes" tunnistab ta, et teenib oma sulega püha isa

maad ja püha vabadust. Samas manitseb ta rikkaid jagama oma 

küllust vaestega ja „Videviku lauludes" leidub luuletusi, 

milles süüdistatakse kuningaid kõlblusetus prassimises, sel

lal kui rahvas vireleb ning nälgib. 

+ 

Hugo teostes üha süvenev poolehoid rahvale ning tugev

nev antifeodaalne hoiak ilmnevad selgesti tema tolle aja 

silmapaistvaimas töös, romaanis „Pariisi Jumalaema kirik" 

(„Notre-Dame de Paris", 1831). Romaani oli kirjanik kavanda

nud juba 1828.aastal, selle loomisele asus ta juulis 1830 ja 

lõpetas järgmise aasta jaanuaris. Arvestades teose mahukust, 

näeme autori töö suurt pingsust. Ajaloo probleemide ilukir

janduslikku käsitlemist oli Hugo varem juba harrastanud draa

mas, romaanis leidsid need nüüd hoopis võimsamas kujus ning 



mõõtmeis rakendamist. Ajalooline romaan on prantsuse XIX sa

jandi esimese poole kirjanduses menukalt esindatud rea sil

mapaistvate autorite poolt. Nimetagem kas. või Balzaci „Suaane 

(1827), Alfred de Vigny *Cinq-Mars'i" (1826), Stendhali,,Par

ma kloostrit" (1838), Prosper Mérimée „Charles IX ajastu 

kroonikat" (1829) jt. Kõik need autorid on ühel või teisel 

määral uueaegse ajaloolise romaani isa Walter Scott! õpila

sed. Seda oli ka Hugo, kes tunnustas Inglise sõnameistrit 

kui uut laadi romaani loojat, romaani, mis ühendab endas 

dramaatilisi seiklus-, lembe- ja olustikulise romaani jooni, 

antuina ajaloolises kujunduses, kusjuures on märgitavad olus

tikuliste detailide ning ajastu kombestiku maalimine ja 

sündmustiku paigutamine lüürilisele maastikutaustale. Ent 

samaaegselt näeb Hugo Scotti teostes mitte mingit vastava 

žanri lõplikku etappi, vaid ajaloolise romaani teatud astet, 

millele järgnegu võimsad romaan-epopöad, mis peegeldavad aja-

loomoraali filosoofiat. Ajalooline romaan ei pea väliseid 

sündmusi täpselt rekonstrueerima, vaid selle ülesandeks on 

selgitada salapäraseid juhtumeid, valgustada ajaloo moraal

set külge ning täiendada kujutluse abil kroonikute lünki. 

Prantsuse kirjanduses sai sääraste ülesannetega kõige esime

sena hakkama Victor Hugo kõnesolevas teoses, 

„Pariisi Jumalaema kirik" on romaan XV sajandi Parii

sist. Selle keskseteks tegelasteks pole senise tava kohaselt 

ajaloolised või kirjaniku fantaasias loodud maailma vägevad, 

vaid rahvas, jah, isegi rahva alamkihid, nagu üksiktegelas-

test tänavalaulja mustlastüdruk ja leidlaps, kõigi poolt 

halvustatud küürakas kellalööja. Ka rahvahulki ei esinda 

eeskätt korralikud linlased, vaid Imede Õue deklasseerunud 

asukad. Prantsuse uurijad on osutanud, et Hugo on esimesena 

oma romaanis asetanud esiplaanile tegelastena linna alamki

hid. Aga on viidatud veel ka ühele ebatavalisele tegelasele 

romaanis, see on Pariisi katedral. Kirik põimub saatusliku

na kesksete tegelaste elukäiku, lisaks on sellele pühendatud 

rida omaette peatükke. Hugo ise on ütelnud romaani teise trü

ki eessõnas (1832), et just viimased kätkevad teose esteeti— 

- 8 -



lise ning filosoofilise idee. Ja romaani lugedes ilmneb sel

les nagu kaks iseseisvat, kuid siiski omavahel tihedalt põi

munud süzeelist joont: Uksi melodraamatiline armuromaan, kus 

ühe naise saatusse tungib neli meest, igaüks erinevas suhtu— 

mislaadis, igaüks pärit eri ühiskondlikult tasemelt,mille 

tõttu seiklusrikas lemberomaan seostub tollaste sotsiaalse

te vahekordadega, feodaalaja suhetega ning usulise fanatis

miga; teine * sündmustikuta kuituuri romaan, ehituskunsti ki

vine eepos pitoreskse keskaegse Pariisi taustal. See rahva 

poolt loodud, kivisse tardunud ideedelugu ulatub oma teostu

selt samuti sotsiaalsete suheteni ja sel pinnal põimuvadki 

romaani mõlema osa lähtejooned ning kujundavad ühtse kompo

sitsioonilise terviku. Romaani sotsiaalne taust on aga veel

gi laiem: see kajastab kaasaega antud ajaloolise olustiku 

kaudu. XV sajandi feodalismi despootias ning katoliiklikus 

usuhullustuses on autor näidanud samu sotsiaalseid pahesid, 

mis lokkasid Restauratsiooniajai aadlireaktsiooni ning Püha 

Liidu tingimustes pead tõstnud katoliikluse näol, ja Louis 

XI eemaletõukav türannikuju meenutab prantsuse troonile 

kuulsusetult tagasi pugenud Bourbone. Romaani kuninga-,aadli

ni ng kirikuvastane tendents on rahvalik ning lähtub püüust 

tõlgendada kannatava alamkihi huve. 

Aga kirjanik küünib vaatlema teisigi tollaseid vastu

olulisi nähtusi. Louis XI pidas visa võitlust alistumatute 

feodaalide vastu, mis kajastub ka romaanis. Teoses leidub 

näiteks stseen, milles see vastuolu on tabavalt esitatud: 

kui kuningas kiriku ründamise puhul kuuleb rahva võitlusest 

ning peab seda kellegi feodaalhärra vastu sihituks, tunneb 

ta lausa kahjurõõmu ega kavatsegi sõjaväge appi saata. Alles 

siis teeb ta korralduse väeosade väljasaatmiseks, kui andme

te järgi peab selle ülestõusu enda võimu vastu sihituks. Li

saks kisub Hugo mõnede varasemate ajaloolaste poolt loodud 

„rahvakuninga" aupaiste sellelt väiklaselt ning julmalt va

litsejalt. Lõpuks saab just temast see kiretu ning hoolimatu 

timukas, kes saadab Esmeralda võllasse. Ja kui irvitav ning 

jabur on kuningavõimu poolt teostatav õigusemõistmine, mis 



on antud kahes kohtustseenis. ,Kohus Quasimodo üle on äärmus-

se küündiv karikatuur ametliku Õigluse teostamisest ja Esme

ralda piinamislugu on valusalt etinge dokumentaalpilt noilt 

julmadelt aegadelt, millal inimene rahva seast oli sõltuv 

despootide suvast. Riigivõimu julmusi - jagab teine tollane 

ühiskondlik valitsev jõud, kirik. Esmeralda viiakse piina

pingile, süüdistatuna usuvastases eksimuses, ja patustajana 

püha kiriku vastu ta hukataksegi. Ja lisaks: ainsaks kiri* 

kumeheks, kes esineb teoses keskse "tegelasena, on deemonli

kust himurusest hullunud preester, kes harrastab nõidust 

ning jälitab sadistliku julmusega süütut ohvrit. Teised vai

mulikud, nagu Bourboni kardinal, on samuti kõik pahelised. 

Ent kuigi autor asub jäägitult kannatava rahva poolel, 

ei näita ta teda sündmustiku käigus arvestatava sotsiaalse 

vastasjõuna vaimulikele ning ilmlikele rõhujaile. Rahvas on 

küll suuteline koonduma ühekordseks vastulöögiks, kuid mit

te pidevaks võitluseks. Ometi peitus ka säärastes pursetes 

tulevaste revolutsioonide endeid. Nii võib naha kiriku rün

damises nagu Bastille'i vallutamise kauget eellugu. Väljas

pool romaani sündmustikku leidub aga otseseid viiteid rah

vale kui türannia vastas jõule, nagu peatükis „Pariis linnu

lennult" , kus on osutatud vanale ürikule, milles kroonik se

ti as tab, et rahvas on vaid siis Õigusi saavutanud, kui ta on 

sundinud kuningat järele andma. Rahva ajaloolist jõudu esin

dab teoses flaami sukakuduja Coppenole, kes jutustab kunin

gale, kuidas tema kodumaal ülestõuse organiseeritakse, ja ka 

sellest, kuidas sveitslased on korduvalt võidukad olnud 

prantsuse feodaalide malevate vastu. Küllap kirjanikul sei

sis flaami käsitöölise kuju luues silme ees hilisem Madal

maade rahva revolutsioon Hispaania absolutismi vastu. Et al

la kriipsutada vastuolu absolutismi ja demokraatia vahel, on 

ta asetanud kuninga külalisteks flaami -saadikud episoodis, 

kus kuningas öösi demonstreerib kõiki oma pahesid - ebausku, 

kitsidust, julmust, väiklust ning alatust. 

Romaani ehitus ajaloolised peatükid on jõuline hümn goo

ti arhitektuurile, mida Hugo tunnustab^rahva loominguna. Sel 
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puhul ulatub ta pilk jälgima rahvaste loomingut primitiivse

test kääp aehi tus te a t*maailma suurimate ehitusmonumentide 

võimsate kivieeposteni. Need poetiseeruvad ning elustuvad 

nägemuslikkuseni suure romantiku sule all. Aga ka sajandite 

arhitektuuris näeb kirjanik tabavalt ühiskondlike ebasühete 

peegeldust. Hugo piitsutab valitsevaid kihte, kes on moonu

tanud rahva geeniuse loodud ehitised. Vihaga ennustab ta 

sellele antidemokraatlikule kunstile kadu, mille algust ta 

näeb juba XVII ja XVIII sajandi manduvas aadli arhitektuuris. 

Keskaegne vaimu pimestav- usuline fanatism on hävitanud rahva 

andekuse vilja, sest kunagisi*ehitisi on moonutatud nende 

omapärale võõraste Umber- ja lisaehitus te näol. Rahva vaim 

ei saa avalduda oma olemuses enam ehituskunsti luules, aga 

talle on tekkinud uus võimalus trükitud raamatu kujul, nagu 

kirjanik seda käsitleb peatükis „See tapab tolle".Raamat ku

juneb rahva vaimuavalduste vahendajaks, trükisõna tulva ei 

OU» võimelised* pidurdama reaktsioonilised jõud. 

Linna ehitusajalooline käsitlus päädib poetiseeriva kel

lade sümfooniaga kolmanda raamatu lõpul. 

Romaani põhisüzeeks on võitlus Esmeralda Umber, mida 

peavad, nagu eespool märgitud, neli meest. Kõige nigelam osa 

on filosoofil ning luuletajal Gringoire'il, kes autori sule 

all on virildunud hädavareseks nii müsteeriumi autorina rah

vapeo stseenis kui ka. suhetes Imede Õue asukatega või osas, 

mida ta täidab Esmeralda sattumises kohtuvõimude kätte. Üle

jäänud kolmega on tütarlapsel ülimalt melodramaatilised suh

ted , mis on ülepingutatult kuhjatud õnnetusttoovate juhuste 

tõttu saatuslikud. Kõigiga neist kolmest tekib mustlannal va

hekord, mille laad sõltub iga- nehe sotsiaalsest palest. Clau

de Frollo metsik kirg tütarlapse vastu on tema askeetliku 

kasvatuse ning eluviisi tõttu paheliseks muutunud suhtumine 

vastassugupoolesse. Preester pole ju sugugi tühine, eelduste

ta inimene. Ta on andekas teadlane, kes faustliku innuga ning 

võimetega on tunginud oma aja teadusesse, skolastikasse ja 

jõudnud samasugusele pettumusele nagu Goethe poolt jäädvusta

tud saksa teaduseentusiast. Ka Frollo on neid otsivaid vaime, 
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kes lämbus keskaja ebateaduses ning kellele hakkasid koitma 

renessansi teaduse perspektiivid, mis viisid inimvaimu vaba

nemisele kiriku ohjeldavaist kammitsaist. Aga pettumine ei 

sumanud teda uutele, rahuldust pakkuvatele otsingutele na

gu Fausti, vaid ta takerdus mustkunsti, süvenes tema enda 

poolt viljatuna taunitud alkeemiasse ning nõidusse. Suutma

ta irduda keskaegsest mõttemaailmast, virildub ta humanismi 

vaenlaseks ja ta asketismist murdub läbi taltsutamatu himu-

rus, mis ihaldatava naise kättesaadamatuse tõttu muutub dee

monlikuks kiivuseks. Sellest piinatuna vaevleb mees ise, aga 

selle ajel hukutab ta ka õnnetu mustlanna. Frollo on tUUpi-

line XV saiandi vaimulik, kes oma usulises sõgeduses võitleb 

nõidade vastu, ̂-samaaegselt on ta kuju klerikaalselt suunatud 

ebateaduse tõttu moonutatud inimhinge sümboliks. 

Kui Frollo suhtumise Esmeraldasse määrab moonutatud, 

haiglane kirg, siis aadliK Phoebuse puhul ei saa olla juttu

gi mingist temapoolsest tundest, vaid ta huvi tüdruku vastu 

piirdub labaseima naudinguhimuga. Too noor ohvitser esindab 

selle ajastu aadlike-kavaleride seesmist tühjust ning ine

tust, olgu siis mustlanna võrgutamise ürituses, olgu pummel-

dustel või daamide seltskonnas. Üldpilt viimastest ei ületa 

-Phoebuse isikus aadlikele antud iseloomustust. Ja ometi la

seb autor Esmeralda armuda sellesse väliselt hiilgavasse kei

garisse naiivse kiindumusega, mida nagu ei saaks oodata iga

sugustest oludest puhtana läbitulnud tüdrukult. Tema pääst

mise episood ei anna selleks piisavat psühholoogilist alust. 

Peame seega autori soovil uskuma kõikevõitvat armastust, mi

da taas varjutab saatuslikkus: kõige kriitilisemal hetkel 

ilmub ohvitser ja naiivse lootuse tõttu temale reedab neiu 

end timukatele. , 

Teose meespeategelase Quasimodo on autor loonud kont

rastsena Phoebusele. ühe välisele ilule on vastandatud tei

se äärmuslikult rõhutatud nhotus. Aga ka mõlema sisemaailm 

pole vähem vastakas: hiilgava ohvitseri tühisusele ning pa

helisusele vastandub rahva hulka kuuluva Õnnetu vigase õil

sus ning sügav hingelisus. Quasimodo iseloomu on kirjanik 
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avanud, nagu see romantikutele tavaks on, armastuse kaudu. 

Kellalööja armastus ei puhke mitte tütarlapse veetlevuse mõ

jul, vaid see sugeneb hingelisest tegurist, tänutundest oota

matu heateo eest, mis seda tugevamini mõjus, et see toimus 

keset üldist vaenlikkust ning põlgust. Quasimodo armastus 

on omakasutu, absoluutselt vaba sensuaalsusest ning platoo

niline selle mõiste kõige äärmisemas mõttes, Kellalööja on 

valmis Esmeralda eest elu jätma, kuid ta ei oota temalt min

git vastutunnet ega söanda tütarlapsele ka ilma vähimagi ta

gamõtteta läheneda. Kuid ka seda Õilishinge on rikkunud ümb

ritsev kurjus. Alati maadligi surutuna on ta kogunud hinges

se kibedust ja temas on ka midagi deemonlikku, mis näit.ilm

neb võitluses hulgustega. Ka temasugune hüljatu vajab kas 

või mingimäär as tki tunnus tus t. Seda näitab Hugo stseenis,kus 

kellalööja päästab Esmeralda kirikusse varjupaika,mispuhul 

õilis kangelastegu nagu varjutaks ta inetusegi. Ja narride 

paavstina naudib Quasimodo omamoodi uhkusega enda valitu 

asendit karnevaliseltskonnas. 

Phoebusele vastandub ka teine rahval aps, Esmeralda.Fagu 

autor pole säästnud süngeid ning disharmoneeruvaid värve 

Claude Frollo portree maalimisel, samavõrra on toonid must

lanna kujutamisel harmoonilised, eredad ning akvarelSelt 

õhulised. Hugo kogu poolehoid väikese inimese vastu, armas

tus hüljatute ning õigusetute vastu ilmneb täie sügavusega 

selles kujus. Peame vist küll loendama kõik võimalikud inim-

voorused ning väärtused, et iseloomustada kõigekülgselt seda 

habrast olevust, kes oma südame kiindumuse tõttu nagu libli

kas tulle oma hukule vastu tõttab. Erilise hellusega loodud 

neiu kuju iseloomustub seda reljeefsemalt, tänu tema kahe

poolsele vastandamisele :väliselt on ta vastandatud Quasimo-

dole, ent sarnaneb talle hingeliselt; väliselt veetluselt 

seltsib ta Phoebusega, ent ta seesmine inimene on ohvitseri

ga järsult kontrastne. Esmeralda on ideaalkuju. Ta on poee-

tiseeritud „rahva hinge" sümbol. Ent samaaegselt on tütar

laps teises plaanis täiesti reaalne kuju oma keskkonnas ,kea 

rõõmustab rahvast oma kunstiga ja keda imetlevad nii üli 



lased kui ka Imede õue deklasseerunud seltskond. Tõsieluli

ne on ka tütarlapse isikliku saatuse kulg. Ajastu julmuse 

ohvrina omandab Esmeralda sotsiaalse tegelase mõõtmed. Ta 

kannatuste käsitlus on peatükk pidevast võitlusest, mida Hu

go pidas legaliseeritud roimariikkuse ja surmanuhtluse vastu. 

Sellesse kuulub ka Esmeralda ema Gudule'i heitlus lapse elu 

eest ja, teisest aspektist vaadatuna, kuningas Louis arutlu

sed vanglate ülalpidamisest. 

„Pariisi Jumalaema kirikus" ilameb Hugo kui romantiku 

loomingulise meetodi omapära. Oleme juba korduvalt viidanud 

teoses rakendatud kontrastiprintsiibile. Seda esineb karak

teristikas, aga ka ühiskondlike vas taskohtade kõrvutamisel. 

Kirjaniku sõnastuses kõlab puhuti tugev paatos, eriti arhi

tektuuri eepose markantsemais lõikudes. Nii situatsioonides 

kui ka tegelaste portreteerimisel kasutab autor grotesksust. 

Säärane on n&iit.veider kohtustseen kahe kurdi osavõtul, aga 

maksimaalselt groteskne on ka Quasimodo portree. Sama võtet 

on kasutatud ka mõnede kõrvaltegelaste puhul. Grotesksusega 

on sugulane ka ülitugevate värvide kasutamine nii inimeste 

kui episoodide maalimisel. Säärane liialdamine tõstab hoopis 

reljeefsemalt välja olustiku ja tegelaste tUUoilisuse, kus

juures karakteristikas annab selline tugevdamine tegelastele 

otse sotsiaalse sümboli kvaliteedi. Teose keskseid tegelasi 

saabki käsitada kahel plaanil. Ent ka liialduses pole nad 

irdunud tegelikkusest, nagu püsib reaalsuse pinnal ka kogu 

olustik ning sündmuste käik. Kuigi Hugo taotseb kirjeldada 

pitoreskseid stseene ning ebatavalisi olukordi - selle näi

teks on Imede Õuele pühendatud peatukid -, on romaanis rea

listlik element väga tugev. Romantiline õhkkond, miil» loo

vad deemonlikest kirgedest johtuvad konfliktid, erandlike, 

kontrastsete iseloomudega tegelaste suhted ning ebatavali

selt pitoresksed massistseenid, tasakaalustub käimasoleva 

ühiskondliku võitluse realistliku käsitlusega, kusjuures 

seos mõlema elemendi vahel.on vägagi tugev. Nii ei irdu Hugo 

teoses ebatõelisse fantastikasse, nagu see on tavaks nn# g00-

tilistes romaanides, vaid tõlgendab täie usutavusega a.ialoo-
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list tõde. Autori hoogne stiil ning siizee emotsionaalsus ai

tavad seda koguni lähemalegi tuua. 

Romaan tähistab uut astet Hugo ühiskondlike vaadete ku

junemise protsessis. Oma draamades pöördus kirjanik küll mi

neviku poole, kutsudes neis ajaloolisi isikuid oma amoraal

sete tegude eest vastust andma. Ent kohtunikuna lahtus ta 

abstraktsest moraalist, vastandades hUvelisuse ning paheli

suse . Selles romaanis pole pahe enam paljalt ebavoorus kui 

selline, vaid kindlast Ühiskondlikust aspektist käsitatud 

negatiivne sotsiaalne nähtus teatud ajastu raames. „Pariisi 

Jumalaema kiriku" hüvelised tegelased ei kannata inimliku 

tigeduse tõttu, vaid neid hukutavad feodaalkorrast tingitud 

pahed. Claude l'rollo roimarlikkus pole iseenesest tekkinud, 

vaid on tema müstilis-askeetlikus vaimus kasvatamise tule

mus ja teistes tingimustes poleks see saanud hukutavaks te

guriks Esmeralda elus. Samasugust ühiskondlikku sõltuvust 

ajastust näeme ka teiste tegelaste toiminguis ning saatustes 

Ometi pole Hugo ajalookäsitus vaba idealismist. Tunnis

tades masside osa ajaloos, ei küüni ta kaugemale nende käsi

tamisest tõelise Õiguse kandjaina. Rahva sotsiaalne jõud esi 

neb romaanis potentsiaalse tegurina. 

Prantsuse kirjanduses tähistas „Pariisi Jumalaema ki

rik" uut etappi ajaloolise romaani alal, kusjuures teos jäi 

kaua ületamatuks. Juba järgmisel kümnendil läks moodi aja

looline seiklusromaan, mille ajaloolisus piirdus vaid mine

vikud aatumitega. Hugo pöördub aga uuesti ajaloolise temaati

ka juurde alles kümnendite pärast. 

Kui Hugo hoiak kirjanduslikus loomingus oli järjekind

lalt kuningavaenulik, siis suhtumises Kaasaja poliitilisse 

ellu oli ta kõikuvam. Kirjanik ei suutnud täies ulatuses 

mõista juulimonarhia reaktsioonilist olemust. Ta mõistis 

küll hukka valitsuse poolt rakendatavad julmad repressioonid 

korduvalt puhkevate ülestõusude vastu, kuid samal ajal lep

pis ta kuningas Louis-Philippe'iga ja võttis temalt vastu 

krahvitiitli ning nimetamise Prantsusmaa peeriks. Hugo uskus 

ikka veel naiivselt, et valitsevat klassi saab veenda loobu-



ma kehvikkonna rõhumisest, äratada rikaste südametunnistus 

ning panna neid abistama viletsuses vaevlevat rahvast. 

Neljakümnendates aastates tegutseb Hugo peamiselt po

liitilisel alal, lakates peaaegu täiesti kirjutamast. Kir

janikuna vaikib ta ka pärast 1848. aasta veebruarirevolut

siooni. Võttes osa seadusandlike kogude tööst, tunnistas Hu

go end vabariiklaseks ning sotsialistiks. Kuid ta ei juudniid 

kunagi Marxi ja Engelsi rajatud teadusliku sotsialismi mõist

miseni, tema ühiskondlik-poliitilised vaated piirdusid ai

nult utopistlike sotsialistide väikekodanlike õpetustega. 

Ta jäi elu lõpuni kodanlik-demokraatliku vabariigi poolda

jaks, kes nägi 1848. aasta revolutsioonis 1789. aasta kor

dumist. Kuningavõimu kukutamisega pidid tema käsituse järgi 

olema saavutatud revolutsiooni eesmärgid. Hugo ei suutnud 

mõista, et 1848. aastaks oli kodanlus muutunud juba prog

ressiivsest klassist reaktsiooniliseks, kes asus võitlusse 

uue, eesrindliku jõu, proletariaadi vastu. Ja kui juunipäe

vil 1848 proletariaat asus barrikaadel end kaitsma kodanluse 

vastu, hirmus Hugo revolutsiooni karmusest ja nägi proleta

riaadi võitluses rahva võitlust iseenda vastu. 

Hugo hoiakut pärast 1848. aastat võib iseloomustada ko-

danlik-demokraatlikuna. Kui presidendiks valitud Louis Bona

parte 1851. aasta detsembris anastas võimu ja kuulutas enda 

keiser Napoleon III-ks, siis alustas Hugo säärast innukat 

võitlust vabariigi kaitseks, et ta oli vangistamisest pääse

miseks sunnitud Pariisist põgenema. Kuivõrd ohtlik oli popu

laarse kirjaniku rünnak võimuanastaja vastu, „kes varastas 

Prantsusmaa vabaduse", järeldub sellest, et valitsuse poolt 

oli Hugo tabajale määratud 25000 franki tasu. Kirjanik asus 

algul Belgiasse, kuid et ta polnud kindel väljaandmise ohu 

eest Prantsuse võimudele, lahkus ta sealt Inglismaale. Seal 

asus kirjanik elama Normandia saarestikku, algul Jersey, 

hiljem Guernesey saarele. Saarel elasid prantslased, sinna 

paistis kodumaa rand. Nii tundis Hugo end viibivat pooleldi 

nagu kodumaal, ent kättesaadamatuna troonile roninud türan

nile. Maapakku jäi Hugo kuni Napoleon III kukutamiseni 1870. 
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aasta septembris, kuigi tal oleks võimalus olnud amnestia 

dekreedi alusel Prantsusmaale tagasi tulla. „Ma pöördun 

Prantsusmaale tagasi ainult koos vabadusega," deklareeris 

Hugo. Maapaos pidas kirjanik kõigi nende üheksateistkümne 

aasta vältel vihast võitlust Napoleoni vastu nii publitsis

tikas kui luules. Ta avaldab terava proosapamfleti „Napole

on Väike" („Napoleon le Petit", 1852), milles paljastas rii

gipöördele eelnenud sündmusi. Teose ideeks on: suurima roima 

sooritab riigitegelane, kes rikub seadust ja murrab rahvale 

antud vande. Samale teemale kirjutatud pamfleti „öhe roima 

ajalugu" („Histoire d'un crime") avaldas Hugo alles 1877. 

aastal, kui Kolmandat Vabariiki omakorda ähvardas monarhist

liku riigipöörde oht. Kuulsaks sai luuletuskogu „Karistused" 

(„Châtiments", 1853), milles autor raevukalt ründab poliiti

list seiklejat Napoleon III ja tema valitsust. Hugo käsitle

jad on imetlenud seda vihalõõma, mis värssidesse kätketuna 

muserdab vastast. Hugo võrdleb end rooma satiiriku Juvenali-

sega, kuid tegelikult ületab tema värsside löövus antiikse 

pahede nuhtleja oma. Hugo mõistab kohut keisri ja ta käsiku

te - kindralite, pappide, õukondlaste jt. üle, iseloomusta

des neid kui vargaid, võltsijaid ning mõrvareid. Kirjanik 

kutsub rahvast üles tõusma verise surve vastu ning ennustab 

tulevikku, millal pole enam rahvastevahelist vaenu. 

Ent Hugo, paljastades võimuanastajaid, hindas liiga suu

reks Louis Bonaparte'i isiklikku osa riigipöördes. K. Marx 

oma teoses „Louis Bonaparte'i kaheksateistkümnes brümäpr" 

juhib tähelepanu Hugo' liialdusele ning näitab, et klassivõit

lus lõi Prantsusmaal olukorra ja tingimused, mis võimaldasid 

keskpärasel ning naeruväärsel tegelasel etendada kangelase 

osa. ^ 

Ent Hugo maapao-aastate loomingu olulisemateks toode

teks pole ainult Napoleoni-vastased teosed. Need aastad üld

se moodustavad tema loomingulise kõrgperioodi. „Hugo tõusis 

kogu oma suuruses", nagu ütleb tunnustades Herzen. 2 Emigrat-

1 K. Marx ja Engels, Valitud teosed I, Tallinn 1957, lk. 

2 AjLГерцен, Былое и думы, Гослитиздат, 1946, 1к. 535. 



siooni vältel jälgis Hugo tähelepanelikult võitlust, rais 

käis reaktsiooniliste ja progressiivsete jõudude vahel mit

te ainult Prantsusmaal, vaid terves maailmas, ja toetas võim

sa sõnaga rahvaste võitlust kõikjal. Kui 1859. aastal Virgii-

nia kohus langetas neegrite ülestõusu juhile John Brownile 

surmaotsuse, esines Hugo avaliku protesteeriva kirjaga. 

„Browni timukas ei ole ei prokurör Hunter, ei kohtunik Par

ker, ei kuberner Wyse, ei väike Virgiinia osariik ; see on -

värin jookseb üle keha paljast mõttest sellele, kole on se

da väljendada - kogu suur Ameerika vabariik... teadku Amee

rika seda ja mõtelgu sellele ; see on midagi hirmsamat kui 

Abeli taooine Kaini poolt ; see on Spartacuse tapmine Washing

toni poolt." Hugo arvestatav hääl kõlab rahvusvahelises ula

tuses , kui on vaja kaitsta vabadusvõitlejaid. Ta avaldab 

üleskutse Kreeta saare ülestõusu verise mahasurumise puhul 

Türgi võimude poolt ja paljastab suurriikide teesklevat po

liitikat, kes kaudselt toetasid türklaste rretsikusi. Ta võ

tab sõna 1865. aastal poola ülestõusnute kaitseks, ta aval

dab oma poolehoidu Garibaldile. Nende aastate publitsistika 

on heledamaid lehekülgi Hugo kirjanduslikus tegevuses. 

Hugo ideeline küpsemine kajastub ka tema selleaegses 

ilukirjanduslikus tood angus. Kui ta enne 1848. aastat kriti

seeris ainult aadli monarhistlikku reaktsiooni, siis kõnes -

olevail aastail omandab see laiemalt kodanlikku Ühiskonda 

arvustava suuna. Ta kritiseerib kodanlikku riiki ning selle 

seadusi, mis kogu rangusega lasuvad alamatel klassidel ja 

loovad legaliseeritud ülekohtu tingimused. 

Pärast „Karistuste" ilmumist kahaneb kirjaniku luule

looming, selle-eest on ta 60-ndatel aastatel eriti viljakas 

proosas. Nende aastate vältel kirjutab Hugo oma silmapaist

vad romaanid „ Hüljatud" („Les Miserables", 1862), „nieretüö-

lised" („Les Travailleurs de la mer", 1866) ja „Mees, kes 

naerab" („L'Homme ^ui rit", 1869). 

Kritiseerides oma romaanides kodanliktcu ühiskonda, läh

tub Hugo üldinimlikest filosoofilistest ning moraalsetest 

ideedest. Tema arvates piisab, kui osutada kehtivate seadus

te õiglusetuaele ja näidata humaansuse nin,1: armastuse ees-
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kujusid, et kaotad a sotsiaalne häda. Ta uskus, et ajalooline 

progress ei toimu revolutsioonilise võitluse kaudu, vaid ra

hulikul teel, klassidevaheline vastuolude lepitamise tulemu

sena. Neist seisukohtadest on ta lähtunud oma romaanides, 

mistõttu teostes avalduv tõhus kriitika jräb piiratuks. 

„HUljatud" ja „Meretöölised" olid mõeldud „Pariisi Jumala

ema kirikule" järgnevateks triloogia osadeks. Kolm romaani 

pidid käsitlema inimeste väitlust saatusega kolmest aspek

tist. Esimeses teoses on rahvale vaenulikuks jõuks ebausk, 

„Hüljatutes" on selleks ühiskond ja „Mereteölistes" loodus. 

Kõige tõhusam on Hugo sotsiaalne kriitika „Hüljatutes", oee 

romaan on Hugo proosatoodangu tippsaavutuseks. 

Victor Hugo romaan-epopöa „Hüljatud" on prantsuse XIX 

sajandi progressiivse kirjanduse suurteos. Bomaaniga tegeles 

kirjanik ligi nelikümmend aastat ja selles kajastub nii au

tori sotsiaalpoliitiliste vaadete areng selle pika aja väl-

te^ kui ka kaasaegsed prantsuse ühiskondlikud olud. 20-nda-

te aastate lõpust 1862. aastani toimus Prantsusmaal kaks re

volutsiooni, 1850 ja 1848, kõnelemata vahepealsetest väikse

matest ülestõusudest mitmel pool. Kuid prantsuse rahvas ei 

saanud nende vilja maitsta, sest selle anastas kodanlus ja 

revolutsioonid uputati verre. Feodalistlik restauratsiooni-

valitsus kuni 1830. aastani, finantsoligarhia võimulolek 

1848. aastani ja Teine Keisririik, mille lõi reaktsioon, 

anastades võimu ning upitades troonile Napoleon „Väikese" 

1851. aastal, - need on rängad ühiskondlik-poliitilised eta

pid, mis prantsuse rahvas pidi tolle aja vältel läbi elama. 

Need rahvavaenulikud valitsused erinesid üksteisest ainult 

näiliselt. Rahvale tähendasid need pidevat despootiat, le

galiseeritud ebaõiglust, halastamatu ekspluateerimise soosi

mist võimude poolt, vaesumist ja lõpmatuid viletsusi. Romaan 

„Hüljatud" on jõuline humanistlik süüdistusakt tolle Õiglu-

setu ühiskondliku korra vastu, kodanliku ebainimliku seadus

andluse vastu, mis oli määratud kehvikute alistamiseks, ko

danliku kohtusüsteemi vastu ja kõigi valusate Ühiskondlike 

küsimuste pihta, mis, nagu Hugo ütles, „kasvasi'. ning rippu-
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s id riigis ühiskonna kohal эйп^г> pilvena. " Teos süüdistab 

võimulolevaid jõude ning kaitseb rõhutuid ja hüljatuid, sel

lest tulvab kirglikku humaansust, armastust kannatajate ning 

rõhutute vastu ja see on täis usku rahva tulevikku. Kirjanik 

protesteerib ühiskondliku korra vastu, mis on loonud tingi

mused, kus mehi alandatakse nende proletaarse päritolu tõt

tu, kus nälg tõukab naised langemisele ja kus lapsed lämbu

vad harimatuse pimeduses. Need kolm valusat küsimust on kir

janik asetanud romaani keskseteks probleemideks, mille vaat

lemine ning lahendus on seotud kesksete tegelastega, kelle 

saatuse kujunemise taustana ta annab aga võimsa maalingu 

prantsuse ühiskondlikust elust. 

Autori enda poliitilis-sotsiaalsed vaated avanevad teo

se probleemide lahenduses ja seda teostavate tegelaste osas. 

Kahekümnendate aastate lõpuks, s.o. romaani kirjutamise al

guseks, oli kirjanik ületanud juba oma varase reaktsiooni

lise romantika harrastuse ning loobunud Bourbonide ihalemi

sest. Neil aastail hakkab Prantsusmaal tugevnema rahva ra

hulolematus restauratsiooniga ja progressiivsed jõud koon

duvad. Selle mõjul selgub Hugole Prantsusmaa mineviku tege

likkus ja ta ühineb demokraatliku opositsiooniga. 

30-40-ndail aastail satub Hugo utopistliku sotsialismi 

ideede mõju alla, kuid ta ei liitu ühegi kindla vooluga. Sa

muti seostab ta ühiskondlikku humaansust Lamenais' „krist

liku sotsialismiga". „Hüljatutes" kajastuvad sänsimonismi 

ja furjerismi mõjud heategeva kapitalisti, vabrikuomaniku 

Madeleine'i kujus, kes on aga äärmiselt ebatüüpiline ning 

eluvõõras tegelane romaanis. Kristlikku sotsialismi esindab 

teoses piiskop Myriel, kes elab evangeeliumi Õpetuste järgi 

ning on kõikide rõhutute kaistja. Nende kahe tegelase poolt 

teostatava filantropismi kaudu kavatseski kirjanik romaani 

esialgses kavanduses lahendada püstitatud valusad sotsiaal

sed küsimused. Kuid teos jäi sel kujul lõpetamata, sest 

vaatamata autori utopismile pidi talle selge olema, et hea

tegevus on parimal juhul suuteline abistama üksikjuhtudel, 

kuid ta on jõuetu kaotama sotsiaalseid pahesid terve tihis -
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konna ulatuses. Nõnda kaovad nii piiskop kui ka vabrikant 

romaanist ja rõhutud rahvasse kuuluv Jean Valjean peab oma 

olemasolu eest võitlema hoopis teistsuguste vahenditega. 

Romaani lõpliku variandi kirjutas Hugo 50-ndail aastail. 

1848.aasta juunisündraused tõestasid kirjanikule, et 

vastuolud kodanluse ja proletariaadi vahel on lahendamatud 

rahulikul teel. See revolutsioon kaotas illusiooni, nagu 

oleks kaasaja ühiskonna põhiliseks seaduseks mitte klassi

võitlus, vaid lepius. Haihtus ka illusioon, nagu oleks rah

vas abitu mass, kes vajab valitsevate klasside hooldamist 

ning toetust. Vaatamata sellele, et revolutsioon purustati, 

t.undis Hugo rahvamasside võimsust ning suutelisust võitlu

seks oma õiguste eest. Revolutsionäär Enjolrasi sõnavõtus 

väljendub autori vaade, et revolutsiooni teel saavutab rah

vas kauni tuleviku, mil pole enam nälga, rõhumist, kehvusest 

tingitud prostitutsiooni, töötute vaesust, giljotiini ega 

sõdu. Saabub üldine õnn. Hüljatute asendisse tagasisurutud 

Jean Valjean ilmutab korduvalt piiritu inimarmastuse ning 

sotsiaalse kaastunde näiteid, aga see ei tule enam kõrgemal 

seisvasse klassi kuuluvalt kodanlaselt, kes ta oli vabriku-

omaniku Madeleine ' ina, vaid rahva hulgast .pärinevalt vilet

salt. Ta on jälitatava endise sunnitöölisena samuti ahista

tav võimude ja kodanluse poolt kui need, keda ta abistab. 

Kirjaniku 30-40-ndate aastate sotsiaalse kaastunde kontsept

siooni esindab romaanis Pantine, kelles on kehastatud jõuetu, 

kaitsetu rahvas,kes ootab, et keegi sirutaks temale abistava 

käe. Et kirjanik on omistanud talle teoses ainult suhteli

selt tagasihoidliku koha, näitab, et Hugo on jõudnud rahva 

hindamisel tõelisuse mõistmisele. Ja Cosette1i päästjaks po

le Jean Valjean oma Madeleine'i-päevil, vaid siis , kui ta 

oli surutud tagasi hüljatute ning viletsate ridadesse. 

Kui kirjanik säilitas siiski romaani filantroopilise 

kontseptsiooni piiskop Myrieli kujus, siis avaldub selles 

vastuolu kirjaniku ühiskondlikus hoiakus. Ta ei saa lahti 

väärast ideest, et ühiskonna eri kihte saab lepitada mingi 

abstraktse üldinimliku moraali pinnal, kuigi ta tegelikult 
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osutab, et rahvas on suuteline ise ennast abistama ja et sü

gava inimliku moraali kandjaks on just lihtrahvas. Järeli

kult ei vaja rahvas mingit ülalt tulevat kaastunnet, see on 

tarbetu ning liigne. Ja seda ei saagi oodata neist kihtidest, 

kus valitsevad südametus ning hundimoraal. 

Kirjanik on püüdnud anda Myrielile rahvaliku kuju« Ta 

tõlgendab piiskopi humaanset tegevust, tema kõikehaaravat 

inimsust kui XVIII sajandi revolutsiooni ideede teostamist 

XIX sajandi oludes (vt.piiskopi ja Konvendi liikme kohtumis-

stseeni).Kuid Hugo ei arvestanud, et klassidest kõrgemal 

seisev humanism ei olnud revolutsiooni ideede jätk, vaid 

nende languslik käsitus, mida kasutas reaktsioon rahva revf-

lutsioonilisuse summutamiseks. Ja kuivõrd Jean Val jean esi

neb Myrieli kristliku halastuse ja alistuvuse Õpetuse teos

tajana, võitlejana rahumeetoditega ühiskondliku kurja vastu, 

seevõrd on ta osa piiratud. Rahva jõulisuse esindaja vääriks 

sootuks ulatuslikumaid, ühiskondlikke ülesandeid, kui talle 

on antud romaanis. Autor laseb teda teha aastate vältel mee

leheitlikke pingutusi, et teostada kahe noore inimese, Co-

sette'i ja Mariuse Õnn. Valjean jääb kõrvale suurtest ühis

kondlikest sündmustest või osutab nende puhul kurjale vastu

pandamatule ideest johtuvat passiivsust. 

Hugo paijukasutatud kompositsiooniliseks printsiibiks on 

kontrastsus. Vastandades voorust "ja pahet, ilusat ja inetut, 

saavutatakse tugevam efekt, nii ühed kui teiseu on vastaspoo

le taustal reljeefsemad ning nende väärtused või pahed on 

silmapaistvamad. Juba mainitud hüvelistele kangelastele on 

kesksemateks antipoodideks elukutseline roimar Thénardier ja 

politseinuhk J avert. Nad esindavad kaht rahva kannatuste al

likat: seadusevastane kuritegevus ja võimude halastamatus, 

seadusega legaliseeritud julmus. Thénardier ja teised samas

se jõuku kuuluvad kurjategijad on tegelikkusest nähtud põhja

kihi esindajad ja kirjanik on õigesti näidanud säärase allki-

bi tekkimise põhjusena sotsiaalset ebaõiglust ja masside 

hoidmist harimatuse pimeduses. Kuid romantikuna paisutab Hugo 

kurjategijate maailma mingiks dantelikuks viirastuslikuks 
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infernoks ja selle asukad deemonite sunni tus te*, s. Javert, 

halastamatu seadusetähe valvur, kehastab restauratsiooniaja 

legaliseeritud rahvavastast õiglusetust, seaduslikkust, mis 

pidi hoidma vaos massid ning kaitsma vihatud kuninga võimu 

ja ekspluateerivaid klasse hulkade eest. Võitluses võimu

esindaja Javert'i ja rahvaliikme Valjeani vahel jääb võit

jaks viimane: inimlik Õiglus võidab formaalse seaduslikkuse. 

Seega tunnistab kirjanik Ühiskondlike suhete aluseks südame

tunnistuse, mitte surnud seadusetähe. 

Tugevasti avalduvad Hugo sotsiaalsete vaadete kui ka 

kunstimetoodilised vastuolud tema romaanis antud ajalookäsi

tuses. Teoses on kaks ulatuslikku ajaloolist pilti: Waterloo 

lahing ja „Saint-Denis* tänava epopöa", barrikaadi Võitlus Pa

riisis 1832.aasta Ülestõusu puhul. Esimene neist on ulatus

lik, romaani sündmustikuga vaevu episoodiliselt seostatud 

ajalooline ekskurss, mille kirjanik oli kavatsenud avaldada 

õieti eri teosena. Väheseostatud vahelekiilungina ei oie see 

ainus: selliseid on ka Pariisi kanalisatsiooni ajalugu, raa

mat varaste keelest ja muidki. Neile lisanduvad autori kordu

vad ühiskondlik-eetilised arutlused, mis järjest katkestavad 

sündmustikku. Selline on Hugo romaanide kompositsiooniline 

omapära, nagu seda tunneme juba tema „Pariisi Jumalaema ki

rikust". Kodanlik kirjandusteadus on seda omapära tauninud 

kui puudust, eksimust kunsti vastu. See etteheide ei pea 

küll paika, sest Hugo lähtus oma loomingus teose sotsiaalsest 

funktsioonist ja pidas vajalikuks rõhutada otseste arutluste 

varal käsitluses olevat probleemi. Seda näeme „Pariisi Juma

laema kirikus", „Mehes, kes naerab" ja mujal. ja võe

taks neilt romaanidelt tugev sotsiaalne või ajalooline pagas, 

siia jääksid neist järele vaid tühised, isegi banaalsuase 

kalduvad põnevusjutud. Seda väidavad ka prantsuse objektiiv

semad Hugo hindajad (Lanson jt.). Ulatuslike vahelekiilungi-

tega seoses tuleb märkida ka Hugo romaanide sõnastuse omapära. 

„Hüljatutes" on terve peatükk pühendatüä Pariièl allmaailma 

. keelele. Hugo ei kohkunud tagasi ilukirjanduslikus teoses 

ohtraid näiteid toomast deklasseerunud kihtide kõnetavast. 
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See šokeeris paljusid, kuid tõi ka tunnus tus t. Jällegi 

tub Hugo romaani sotsiaalsest funktsioonist. Kui pal j a5 ^ ̂  

nii legaliseeritud kui ka seadusevastast kuritegevust, 

teha seda terves ulatuses, põhjani« Kuritegelike eleme 

keeles avaldub roimarlikkus mitte vähem kui tegudes ja 

väljatõstmisega taotleb kirjanik tõmmata kõik katted 

aalsete pahede allikalt. Ja lisaks on keel suurep^rasek 

karakteriseerimisvahendiks, mida autor ei taha kasutamata 

iätta ka siis, kui ta asub iseloomustama tervet sotsiaalset 

rühmitust. See on osa rahva keelest, häbiväärne, kuid sinna 

see kuulub. 

Sotsiaalsed juured on ka Hugo paatosel, mis eriti 

võimsaks paisub, kui kirjanik kujutab midagi ülevat, kange

laslikku (Waterloo lahingus) või süüdistab. Hugo ei tõmbu 

kunagi objektiivse jutustaja kiretusse asendisse, selline 

pole ka ta keel kunagi. Ta elab kaasa tegelastele, pingsatel 

hetkedel kajastub sõnastuses autori rahutus, ülevates stsee

nides omandab keel otse hümni võimsuse, nagu kuulsa barri-

kaadivõitluse tugevamate episoodide puhul. Sellistel puhku

del on Hugo sõnastuslikud vahendid haruldaselt ilmekad,need 

on romantilise stiili parimaid avaldusi. 

Hugo tugev romantiline hoiak ilmneb eriti jõuliselt Wa

terloo käsitluses. Autor annab võimsa maalingu pööret teki

tavast sõjalis-poliitilisest sündmusest ja esitab selle jõu

listes lahingudetailides. Kuid võitluspildid kasvavad tal 

üle viirastuslikeks nägemusteks ja kõike juhib otse homeeri

liselt mingi jumalik ajaloo Saatuslikkus„ Hugo sõnastuse paa 

tos ning ilmekuse jõulisus paisuvad siin kõrgastmeni. Ent 

vaatamata võitluskäigu episoodide pitoresksusele ning heroi

lisusele, ei saavuta Hugo lahingukirjelduses seesugust aja

loolist tunnetuslikkust kui Stendhal oma romaani „Parma 

klooster" Waterloo-peatükis, kuigi viimane on kirjutatud 

hoopis tagasihoidlikumate sõnastusvahenditega. Protokollimis 

se kalduv Stendhal tabas palju lähemalt tegelikkust kui re

tooriline Hugo. Kuid kirjanik on loobunud idealistlikust 

ajalookontseptsioonist neis romaani peatükkides, kus ta kä
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sitleb 1832»aasta juunipäevade ülestõusu. Neil lehekülgedel 

avalduvad õilis revolutsiooniline romantism ja realistlik tõ

de, kui ta kujutab vabariiklikke kangelasi «€.. kes tol ajal 

(1830-1836) olid tõeliselt rahvamasside esindajaiks"(Engels) . 

Prantsuse kirjanduses ei ole Ükski teine autor andnud sellist 

võimsat pilti tänavavõitlustest, kui Hugo on loonud Saint-

Denis' tänava kangelastest, kes langesid barrikaadil vabarii

gi nimel. 

Kuigi Hugo oli maailmavaatelt idealist, ei võinud tema

le kui ühiskondlikult ärksale kunstnikule jääda tähelepanda

matuks, et III sajandil areneb sotsiaalne elu revolutsiooni-

tormides.„Revolutsioon pole juhus, see on paratamatus, ta 

teostub seetõttu, et ta peab teostuma,11 möönab kirjanik 

nHüljatuis". Näidates Pariisi tööliste ja progressiivse noor

soo mehist võitlust ning kangelaslikku hukkumist inimkonna 

helge tuleviku eest, tunnustab ta revolutsioonilise võitluse 

Õigsust. Suurimateks revolutsioonilise luule saavutusteks on 

leheküljed, mis on pühendatud Pariisi tänavapoisi Gavroche'i 

trotslikule vaprusele ning surmapõlgusele. See kuju on ereda

maid lapsekujusid kogu maailmakirjanduses.. 

Barrikaadivõitluse episoodid kummutavad otsustavalt vas-

tupandamatuse kontseptsiooni, hoiaku, mis on omane Jean Val-

jeanile kui Myrieli õpilasele ja mida püüdis tunnustada ka 

kirjanik. Ja suurimat humaansust osutavad barrikaadil mitte 

relva tarvitamisest hoiduv Valjean, vaid võitlejad, Pariisi 

töölised, kes keelduvad lahkumast barrikaadilt, et mitte 

jätta sinna seltsimehi surema ja ise pääseda. 

hHüljatud" on suure kunstiväärtusega romaan, mis pälvib 

tunnustust kui rahva võimsuse, kõlbelise jõu, sõltumatuse 

ning kangelaslikkuse kujutus. Kuivõrd aga autor on püüdnud 

suruda uut ajaloolist tegelikkust aegunud ideede raamidesse, 

seevõrd on ta piiranud teose ühiskondlikku mõjusust. 

„Meretööliste" süžee pärineb Normandia saarestiku elust. 

Viibides aastaid saarerahva seas, õppis Hugo tundma mere-

1 К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т.ШШ, 1к. 28. 
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meeste ja kalurite ohtlikku, kuid kangelaslikku igapa =• ^ 

võitlust loodusjõududega. Romaanis laseb ta meremehe Ыt--at 

ti sõna otseses mõttes kahevõitlusse astuda mässava oo> 

ga, kusjuures selles^ titaanlikust võitlusest viljub inimene 

võitjana. See episood romaanis on võimsamaid autori eepikas 

üldse. Sxiure usuga inimese võimetesse on näidatud loodus

jõudude Alistamist töötaja poolt, kes võitluses raevutseva 

tormiga kasvab otse titaaniks. Kuid võit looduse iile ei anne 

lihtsale töötajale ühiskondlikus elus midagi. Tema võitluse 

vilja lõikab rikas ärimees, sest ka sealsetes patriarhaalse

tes tingimustes valitsevad kapitalistlikud suhted. Oma kan

gelasteoga ei võida ta ka endale laevaomaniku tütart, nagu 

ta seda lootis. Takistuseks on varanduslik vahe. Nii on ro

maanil inimvõimete ülistamise kõrval к:- tugev sotsiaalne ten

dents . 

Kolmas romaan „Меев, kes naerab" on ajalooline romaan, 

mille sündmustiku kohaks on XVTI - XVIII sajandi Inglismaa. 

Ka see romaan oli kavandatud osana triloogiast, mis aga jäi 

autoril lõpuni kirjutamata. Autor kavatses romaanisarjas kä

sitleda rahva suhteid aristokraatiaga, monarhiaga ja vabarii

giga. „Mees, kes naerab" käsitleb esimest küsimust. Reaktsi-

oonivaenulik lord Clancharlie, kes inglise XVII saj. revo

lutsiooni päevil oli liitunud vabariiklastega, päästis end 

restauratsioonivõimude jälitamise eest, minnes maapakku. 

Kättemaksuks laseb kuningas James II ta kaheaastase poja 

röövina ning operatsiooni teel muuta lapse nägu kohutavaks 

naerumaskiks. Poiss satub Gwynplaine'i nime all tsirkuse tee

nistusse, juhuse tõttu aga selgub ta aristokraatlik päritolu 

ja ta saab tagasi oma seaduslikud õigused. Ent tal pole püsi 

kõrgemas seltskonnas ja peatselt pöördub ta tagasi oma vilet

suse kaaslaste sekka. 

„Maes, kes naerab" on aristokraatiavastane romaan. Sel

les on süüdistatud riigi kõrgemat seisust, kelJc feodaalsete 

eesõiguste traditsioonid ikka veel põhjustasid privilegeeri-

mata masside lugematuid kannatusi, ning viletsusi. Teoses mõis- -

tab Hugo kohut roiskunud ning pahMes paadunud inglise aris-
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tokraatia üle, kuna just selle maa ülemseisus oli autori 

hinnangu järgi oma laadis tüüpilisim, sest kusagil polnud 

feodaalkord nii julm ning mõjukas' olnud kui Inglismaal. Mui

dugi kehtivad teoses tõstatatud süüdistused mis tahes maa 

aristokraatia kohta. Hugo on asetanud romaani sündmustiku 

minevikku, ent kuigi süüdistused on esitatud ajalooliselt 

kaugendatult, ei ole autor neid käsitanud ainult möödunud 

aegade nähtustena, vaid ta on aina pidevalt toonud viiteid 

kaasajale. Lisaks on ta ajaloolise tagasivaate kaudu valgus

tanud oleviku aristokraatia ühiskondliku iseloomu juuri ning 

selle kujunemiskäiku ja pealegi on sel viisil olnud võimalik 

selgitada, kuidas tekkisid paljud rahvavaistased sotsiaalsed 

traditsioonid, nagu kuninga ja kõrgaadli tohutud sissetule

kud riigikassa arvel, aadlike eesõigused teiste seisuste 

suhtes, seaduste julmus jne. Seega on romaan ühel hoobil nii 

ajalooline kui ka sotsiaalne. 

Kriitikute ja kirjandusloolaste poolt on Hugole ette 

heidetud eksimisi ajaloolistes faktides ja anakronistlike 

motiivide kasutamist süžees. Need süüdistused peavad ju pai

ka, kuid võimalike vääratuste esinemine ei madalda teose sot

siaalset kui ka ilukirjanduslikku väärtust, sest keegi ei ole 

saanud ette heita Hugole eksimist ajastu üldise iseloomu, nn. 

ajavaimu vastu. Ajalooline romaan ei saa kunagi ega tahagi 

pretendeerida ilukirjandulikus vormis antud ajaloolise mono-

graafià täpsusele. Säärased „professoriromaanid", nagu saks

laste Felix Dahni (1834 - 1912) „Võitlus Rooma parast"(1873) 

või Georg Ebersi (1837 - 1898) „Egiptuse kuningatütar"(1864) 

või „Homo sum" (1878) jm. on küll leidnud lugejaid, kuid mit

te kunagi ilukirjanduslikku tunnustust. XVII ja XVIII sajan

di vahetuse aastate olustikku ja ühiskondliku mõtte laadi on 

Hugo aga vaieldamatult tabanud ja seda on Walter Scottist 

alates peetud Õigusega ajaloolise romaani peaülesandeks. 

Hugo on omapoolselt edasi arendanud Euroopa ajaloolise 

romaani traditsioone. Tema teostel on omapärane kompositsi

ooniline struktuur: autor kiilub pinevalt areneva sündmusti

ku vahele ulatuslikke ekskursse ajaloo, sotsioloogia, kunsti 
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või muusse valdkonda, mis on tihedamalt või lõdvemalt seos

tatud tegevustiku probleemidega. Sääraste kõrvalekaldumiste 

pärast on Hugole samuti tehtud etteheiteid, ent tarbetult. 

Säärane esitusviis ei ole Hugol mingi eksimine ilukirjandus

liku teose tavakohaste kompositsiooniliste printsiipide vas

tu, vaid see on romaani faabula ainestikus esitatud ideesti

ku pakkumise võimaluste avardamine publitsistliku elemendi 

abil. Sellist materjali on toodud rikkalikult „Pariisi Juma

laema kirikus", seda leidub külluses „Hüljatutes", ent kau

geimale on läinud kirjanik süzeevälise lisaainestiku kasuta

misega romaanis „Mees, kes naerab". Siin ei täida sotsiaalne 

ning ajalooline asüžeeline materjal tegevustiku suhtes sel

gitava tausta funktsioone, vaid vastupidi: autor toob aja

looliste andmetega põhjendatud süüdistusmaterjali Inglismaal 

võimuloleva seisuse ja selle poolt loodud instantside, nagu 

kohus, esinduskogu jm. vastu ja annab siis ilukirjanduslikult 

kujundatud näiteid süüpingis olevate ühiskondliku pahe kand

jate rähvavastase tegevuse illustreerimiseks ning tõendusma

terjaliks. Bahva esindajaiks on Ühiskondliku redeli madalai

male astmele asetatud inimesed, peaaegu deklasseerunud ränd

näitlejad. Otse vapustavalt koletuslikud on roimad, mida nad 

kannatavad aristokraatia rikutuse tõttu. ïlende elu on ju pri

mitiivselt vilets, aga seegi pakub omajagu rahuldust ning 

isegi õnne, seni kui nad saavad omaette häirimatult teenida 

oma kasinat igapäevast leiba. Kokkupuude kõrgseltskonnaga aga 

hävitab kaitsetud olevused. 

Publitsistliku osa asetamine teoses esikohale on nihuta

nud sündmustiku kõrvalisse asendisse ja isegi peategelasel 

pole romaanis keskset ülesannet, vaid tema ja ta kaaslased 

täidavad teenindavaid funktsioone. Boimarlikkuse all kanna

tavate tegelaste kaudu selgub kuninga ja tema soosikute ku

ritegelik osa inglise ühiskondlikus elus, Gwynplaine'i ja ta 

kaaslaste lugu on üks konkreetne juhtum alamrahva ülekohtu

sest kohtlemisest härraste poolt. Aristokraatiast on tegevus

tiku orbiiti tõmmatud vaid kaks tegelast, Josiane ja lord Da

vid. Teised, kuninganna juurde arvatud, on episoodilised ku
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jud, kelle funktsioonid sündmustikus on väga piiratud. Ka 

lord David on kõryaline isik, kellest rohkem räägitakse,kui 

näidatakse tegutsemas . Josiane 'i ülesandeks on demonstreerida 

lisaks härrasseltskonna sotsiaalsele pahelisusele ka selle 

rikutust isiklikus tundeelus. Kasutades taas tema loomingu

le iseloomulikku kontrastiprintsiipi, vastandab Hugo Dea 

(jumalatari) puhtale ning Õilsale armastusele tolle daami 

deemonliku sensuaalsuse ning tunnete perverssuse. Ja ta on 

pealkirjastanud ka peatüki, milles Josiane oma hingelist 

näotust paljastab, toda naist iseloomustavalt „Saatan". 

Romaani süzee kulg pole pidev. See koosneb üksikutest 

ajaliselt pikkade vahemaadega eraldatud episoodidest, milles 

on jutustatud „Rohelise Boksi" elanike koondise tekkimisest, 

nende vähenõudlikust õnneelust ja siis hukkumisest võimul

oleva seltskonna tujude ning Õeluse tõttu. Romaanis on vas

tandatud kaks maailma: ühelt poolt Inglise kuninganna ja 

aristokraatia koorekiht, ülemkoja liikmed, Õukondlased, koh

tuametnikud, riigimehed jt. - kõik südametud, tühised ja 

kõrgid, kelle kohta pole kirjanikul head sõna lausuda. Tei

sel poolel asetseb rahvas, täis inimväärikust, südamlikkust 

ning tundeehtsust, vaatamata oma virelemis-elè, mis ju võiks 

tõugata kergesti paheteele. Vastakate leeride vahele on ase

tatud noormees, kelle ta saatus on teinud kaksikisikuks: 

ühes kehastuses on ta lord Fermain Clancharlie, kuuludes pä

ritolult esimeste kilda? ent roimarliku kuninga poolt on ta 

tõugatud viletsate ridadesse, kus ta laadaveiderdaja Gwyn-

plaine'ina jagab nende saatust, kelle sekka ta kuulub oma 

tõekspidamistelt ning elukäigult. Teose ideeliselt kandvaks 

kõrgpunktiks on episood ülemkojas, kus laadaveiderdajana üles

kasvanud aristokraat paiskab oma seisuse esindajaile näkku 

ränga tõe kohutavast ebaõiglusest, mis valitseb inglise 

ühiskondlikus elus, osutab juhtiva kihi kuritegelikule osa

le selles ja ennustab, et rahva kannatuste mõõt kord täis 

saab ja siis pühitakse kõik ta vastased halastamatult mine

ma. Märkigem, kuivõrd kaugemale ulatuv on Hugo käsitlus sel

les romaanis võrreldes „Hüljatute" sotsiaalse filantropismi 
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propagandaga. 

Romantikuna on kirjanik andnud teose tegelaskonna kont

rastsel must-valge skaalal, vahevärve autor ühiskonnas ei 

nai tunnistavat. Aga kuigi peategelane on erandlik, ebatüü

piline kuju, kes lisaks tegutseb aina ebatavalistes tingi

mustes, ei ole ta sotsiaalne väärtus väiksem mis tahes rea

listlikust kangelasest. Oma kohutavate kannatustega sobib ta 

hästi tunnistajaks autori pateetilise süüdistuskõne hääles-

tjisse. Samuti on romantilise printsiibi järgi loodud mõlemad 

kesksemad naiskujud - „ingellik" Dea ja deemonlik Josiane, 

кеНе kui vastaspooluste vahele on asetatud Gwynplaine oma 

tundeelus. Noormehe suhtumine kummassegi omandab otse süm

boolse väärtuse sugupoolte vahekordades. Ka need mëNrpb sei

suslik asend sellele vastava eetikaga. Romantiseeritud tege

lased on asetatud mõneti ebatavalistesse, tugeva tundevärvin-

guga häälestatud olukordadesse või võimsate loodusnähtuste 

taustale, määraseid on teose algul poisi h^gamine saladus

like põgenejate poolt, sama laadi on ta heitlus elu eest lu-.„ 

metormls Õudsel maastikul, aga veelgi enam on seda compra-

chicos'te surmasöit ookeani rajus. Too episood, mis on seos

tatud järgneva sündmustikuga vaid saladust paljastava pudeli 

merre heitmise motiiviga, on romaanis võõrkeha (pudeli leid

misest, kirjeldamata selle merre sattumist, piisaks ju nii

kuinii saladuse avalikuks tulemiseks), nagu on näit. Water-

loo-peatükk „Hüljatutes".Kuid neid Hugo-päraseid kõrvale

kaldumisi ei saa ometi taunida, sest iTma nendeta oleksid mõ

lemad romaanid hulga vaesemad. Laeva hukkumise tragöödia po

le, nagu öeldud, tingimata vajalik episood, kuid sama tuleb 

ütelda ka mõne teise motiivi kohta, näit. tormis eksleva poi

si sattumine võllas rippuvale salakaubitseja laibale või muud

ki. Aga sellised Õuduselamused ja muudki romantilised kompo

nendid tugevdavad romaanis avalduvat olukorra üldist hääles

tust, toonitades selle katastrofaalsust. Järelikult kuuluvad 

need tonaalsuselt romaani kompositsiooni, kuigi neile pole 

antud sündmustiku kulus põhjendatud funktsiooni. 

„Mees, kes naerab" on kirjaniku vanapõlve kõige romanti-
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lisem teos, ent selle realistlikud sugemed on samuti mõju

kad, mida tugevdab veel eriti romaani publitsistlike peatuk

kide faktoloogiline osa. Olgu Hugo süüdistuskõne romantili-
se'1"t' pateetiline ning kuulugu samasse helitõusse ka romaani 

süžee, faktidele toetuv süüdistusmaterjal on realistlik, 

andmed pärinevad" ад aioost ̂ Ja see annab tõepärase aluse s ot -

siaalsete roimarite raevukale hukkamõistule. Ajaloolisi fak

te esitab kirjanik irooniasse Kalduva asjalikkusega. 

Realismi pinnale j&äb ka teose ideeline kõrgpunkt, 

Gwynplaine'i süüdistuskõne lordide kojas. Tõsi küll, taolisi 

esineraisskandaali Inglise parlamendi ajalugu ei tunne ja li

saks on Hugo andnud selle stseeni suuresti groteskselt ning 

tugevdanud situatsiooni ebaharilikkuse kontrasteerides Gwyn-

plaine'i välise näotuse tema kõne sotsiaalse väärikusega ja 

teiselt poolt vastandades temale vaenuliku kõrgseltskonna 

esindajate tühisuse ning ülbe ulaklikkuse. Kuid kõik need 

seigad piirduvad kujunduslikueküljega ega vähenda kõne sot

siaalset kandepinda ja selles avalduvate päevaprobleemide 

aktuaalsust. Sisuliselt on Gsvynplaine'i kõne realistlik, 

sest selles esitatud tõigad on võetud tõsielust ja ta väi-

jendab inglise - aga laiemalt võetud - mi? tahes rahva kae

busi ja nõudmisi. Lisaks tuleb arvestada, et Hugo ainult 

vormilt asetas süüdistuskõne XVIII sajandi algusesse Ingli

se ülemkoja istungi tingimustesse. Tegelikult pöördus kirja

nik selles järjekordselt üldsuse poole inimõiguste kaitsmi

se nimel oleviku olustikus. Teoses antud situatsiooni on 

„vana Orpheus" kasutanud vaid ilukirjandusliku maskina. 

Romaanis käsitletud probleemid olid ülimalt aktuaalsed 

teose ilmumise ajal, sest inglise XVII sajandi kõrgaristo-

kraatia pahed polnud võõrad ka XIX sajandi ülakihtidele, ja 

seda tuleb teoses toodud kriitikat hinnates arvestada. 

Nagu Inglismaa ametlikult jumaldatud kuningad paljasta

takse despootidena ning võimupimetiatena, nii oli ka Hugo vi

hatuim vaenlane Napoleon III türann, aga seda oli Euroopa 

kroonitud peade enamik. Teose poliitiline hoiak on väljr;-

tõstetult antimonarhistlik. oelle vihatud jõv r&brajat nüeb 
kirjanik pai juкannetanud rahvas, kelle suura ; Hugo imt tleb 
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ja oskab näha ka selle madalaimale surutud esindajais. 

1870»aastal puhkes Saksa-Prantsuse sõda. Seni kui see 

oli kahe monarhia vaheline sõda, ei reageerinud Hugo avalik 

kuses sellele. Kui see aga Sedani katastroofi järel muutus 

Prantsusmaale kaitsesõjaks, saab Hugost innustav sõjalaulik. 

Pöördunud 1870.aasta septembris tagasi maapaost, elab Hugo 

kaasa Pariisi piiramise sakslaste poolt. Heil kangelaslikel 

päevil rakendab Hugo terve oma sõnajõu võitlusse välismais

te kallaletungijate vastu. Tema selleaegsed luuletused on 

tulvil patriootilist vaimustust. Ta õhutab rahvast vastupa

nule ning raskuste talumisele. Kirjaniku selleaegne poliiti

line luule moodustab kogu „Hirmus aasta" („L'Année terrible', 

1872). Suur osa on pühendatud Pariisi Kommuunile. Hugo suh

tumises Kommuuni avaldub taas tema maailmavaate vastuoluli

sus ning abstraktne humanism. Kirjanik tervitas Kommuuni 

selle väljakuulutamise puhul. Kuid teda hirmutas revolutsi

ooni edasine areng: kui kontrrevolutsiooni poolt suruti Pa

riisi töölistele peale relvastatud võitlus, siis kohkus Hu

go sellest. Ta süüdistas Kommuuni juhtkonda, et see on rah

va võitlusse viinud, mistõttu tuhanded hukkusid kas tänava-

võitlustes või pärast versailaste kättemaksuraevus, Hugo ei 

uskunud proletariaadi võidu võimalust, aga samuti ei varja

nud ta oma põlgust versailaste reaktsiooni vastu ja pärast 

Kommuuni purustamist võttis ta esimesena mehiselt sõna mä

ratseva terrori vastu ning nõudis tapatalgute kohest lõpeta

mist. Ta häbimärgistas timukaid, kes hukkasid lapseohtu noo

ri ja nõtru rauku,ning kohtunikke, kes saatsid inimesi hul

kadena sunnitööle Uus-Kaledoonia kolooniasse, mida sealse 

tapva kliima tõttu oli hakatud hüüdma „kuivaks giljotiiniks*. 

Samuti oli Hugo esimesi avalikke tegelasi, kes hakkas kommu

naaride amnesteerimist nõudma. 

Revolutsiooniliste sündmuste järelmõjutuste viljana 

kirjutas Hugo romaani „Üheksakümmend kolm"(„Quatre-vingt-

treize" ,1873),milles on käsitletud Suure Prantsuse kodanliku 

revolutsiooni teemat. Romaan oli autoril kavandatud juba küm

mekond aastat varemini. Teoses oli mõeldud anda ulatuslikum 
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ajalooline pilt 1793 о aasta võitlustest aristokraatlike 

emigrantide ja vabariiklaste vahel « Hilisemas kujundu

ses nihkub selles aga esiplaanile revolutsiooniliste 

võitlusmeetodite küsimus. Romaan käsitleb revolutsiooni

lise Pariisi võitlust Vendée mässu mahasurumisel. Suure 

poolehoiuga on kujutatud lihtrahvast, sõdureid, kes on 

sunnitud halastamatule võitlusele salakavala vaenlase vas

tu, kuid kes samas on südamlikud ning õilsad. Rahvavaen-

1as test emigrandid, keda esindab teoses markii Lantenac, 

on metsistunult julmad. Nad võivad osutada võitluses ka 

meeleheitlikku vahvust, kuid nende saatus on siiski kuul

susetu.,,Ei saa olla kangelane, võideldes isamaa vastu," 

ütleb Hugo romaanis• Teose ideeline sisu, ühtlasi kirjani

ku suhtumine revolutsioonisse avaldub kahe tegelase, kon

vendi komissari Cimourdaini ja vabariikliku- ohvitseri Gau-

vaini kõneluses, kellest esimene õigustab revolutsioonili

se terrori paratamatust, teine tunnistab aga õigeks „ha

lastuse vabariiki". Mõjutatud Lantenaci juhuslikust inim

likust žestist, unustab ffauvain korraks revolutsioonilise 

valvsuse, lastes põgeneda kardetaval mässujuhil, kuid ta 

tunnistab oma viga ja võtab vastu karistusena järgneva 

surmanuhtluse kui täiesti teenitu. Järelikult on autor, 

kuigi ta sümpaatia kuulub halastusmeetodile, sunnitud tun

nistama ka terrori kui võitlusvahendi vältimatust. Romaa

nis tõstab autor esile XVIII sajandi revolutsiooni äuurt 

tähtsust Prantsuse ajaloos. Romaani avaldamine oli nagu 

protestiks Kolmanda Vabariigi aegse reaktsioonilise mine-

vikukäsitluse vastu, kuna Pariisi Kommuunist hirmutatud 

kodanlus neil aastail püüdis maha salata XVIII sajandi re

volutsiooni määratut osa Prantsusmaa ühiskondlikus arengus. 

Vanaduspäevad veetis Hugo ümbritsetuna suurest tähele

panust ning kuulsusest. Ta avaldas veel mitu luuletuskogu, 

mõned näidendid jm. Tema selleaegsetest teostest on hinna

tavamaid eepiliste luuletuste kogud„Sajandite legend*(„La 

Légende des siècles", 1859» 1877, 1883). Kolmest osast 

koosneva sarja legendides ja poeemides, mis on sündinud 
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40 aasta vältel, annab autor • inimkonna poetiseeritud ajale о, 

alates vane ratest aegadest j a lõpetades XX saj andi tuleviku 

perspektiividega. Neis raamatutes on vähe helgeid lehekülgi, 

seat inimkond on sajandeid kannatanud igasuguste despootide 

rõhumise all, millele kaasub ka usuline surve. Lausutud tõde 

häiris kodanlikku arvustust, nii et kirjanikku süüdistati 

ajaloo moonutamises ning kurja ja pahe samastamises riigi-

ja kirikuvõimuga. Peale „Legendide" kuuluvad Hugo vanapõlve 

teoste hulka sellised demokraatlikud poeemid, nagu antikle

rikaalne „Paavst" („Le Pape',' 1878) .milles kirjanik mõistab 

hukka kiriklas te usulist fanatismi, ja i, ölia halas tus" ( „La 

Pitié suprême", 1879),mis on terav pamflett keisrite ja ku

ningate võimu pihta. 

Victor Hugo suri 22.mail 1885.aastal. Tema surmapäev 

kuulutati rahvuslikuks leinapühaks. Endised kommunaarid pöör

dusid mkõikide punase lipu sõprade poole, kõikide süüdimõis

tetud ja maapakku aetud kommunaaride poole" üleskutsega osa 

võtta viimsest lugupidamise avaldusest kirjanikule, kes oli 

omal ajal vapralt välja astunud nende kaitseks. Hugo põrm 

asetati Panthéon!, Prantsusmaa suurmeeste mausoleumi. Kirja

niku leinarongis liikus ligi miljon inimest. Ta matused kuju

nesid prantslaste sügava armastuse demonstratsiooniks oma 

suure rahvuspoeedi vastu. 

Victor Hugo loomingu tähtsus XIX sajandi kirjanduses on 

tohutu« Romantismi suurima esindajana mõjutas ta aastakümne

te vältel prantsuse kirjanduselu. Sellest ei jäänud vabaks 

ka suured realistid Maupassant ja Flaubert, kes alustasid 

oma loominguteed Hugo jäljendajatena. Ja isegi Hugo ägedaim 

vastane Zola ei jäänud tema mõjust täiesti vabaks. Hiljem on 

ka Romain Rolland oma võitluses dekadentide vastu toetunud 

n vanale Orpheueele" . 

Eriti taaselustus aga Hugo looming Teise maailmasõja 

päevil, hitlerliku okupatsiooni tingimustes. „Hirmsa aasta" 

patriootiline paatos ning satiiride viha osutusid taas üli

malt aktuaalseiks.Põrand aalune prantsuse kirjandus tõi sage

li katkeid Hugo publitsistikast ja avaldas tema poliitilisi 

luuletusi. Paljusid Hugo vöitlusmotiive kasutas kir.ianik-korn-
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munist Louis Aragon oma tolleaegses patriootilises luules ja 

Jean Laffitte peakirjastas oma prantsuse patriootide võit

lust käsitleva memuaarteose Hugo luuletuse sõnadega ltNeed, 

kes elavad? Kirjaniku vihased süüdistused võimuanastajate, 

despootide ja rõhujate vastu ei ole kaotanud oma veenvat 

jõudu tänapäevalgi# Kui aktuaalselt kõlavad Hugo sõnad rahu 

kaitseks: „Rahu - see on tuleviku sõna, see on JX sajandi 
nimi. Kuulutagem siis väsimatult kogu maailmale rahu, avagem 

kõik, mis sisaldub selles suures sõnas. Mobiliseeritavate ar

meede hirmsa viirastuse all, kogu selle sünge sõja bakhanaa

li all tundub vastupandamatut rahupüüet. Ma kordan, ma kinni

tan: kes soovib sõda? - Kuningad...Kes tahab rahu? - Rahvad 

... Rahvad astuvad lepetesse, liitudesse, ulatavad üksteise

le abistava käe ... Kodanikud, rahu võidabi" 

+ 

Eesti lugeja tutvus Hugoga on olnud piiratud. Esimene 

pikem kirjutus kirjaniku kohta ilmus 1902.aastal „Teatajas" 

nr.72-76,kus oli toodud kirjaniku elulugu ning pikemalt kir

jeldatud tema 100.sünnipäeva puhul korraldatud pidustusi Pa

riisis. 

Varaseim Hugo tõlge „Notre-Dame kellalööja ehk ilus 

mustlase tüdruk... jutustanud J.Permann" ilmus 1876.aastal. 

See Viljandi koolmeistri lühike (74 lk) ümberjutustus on Hu

go romaani võimatult nigel moonutus. Vähe sellest, et Perrnan-

ni raamatus on sündmustik säilitatud ainult üldjoontes, li

saks on see piinlikult meelevaldselt moonutatud. Kii kõlab 

teose lÕpp:„Vööbns ja Esmeralda salvad Õnnelikuks paariks ja 

kurt kellalööja nende teenriks elu otsani. Kõik aga ühes va

lu ja hädaga katsutud emaga jätsivad Pariisi selja taha ja 

läksivad võõrale maale, ja kui nad mitte surnud pole, sij s 

elavad nad praegu veel." Lisakomznentaarid selle juurde on 

küll liigsed. 

Vähe on tõlgitud Hugo luulet. Esimene teada olev Hugo 

luuletuse tõlge „Igatsus" M.J.Eisenilt leidub „Isamaa kalend

ris" 1881. Käesoleva sajandi algul ilmuvad tõlked „Viimne 

päev enne surma" „Sakalas" ja eri raamatuna (1900) .peale sel-
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le mõningad luuletused ajakirjanduses, nagu „Vaesed inime

sed" J.Lilienbachi tõlkes (1904), lisaks veel mitmeid kat

kendeid ja mõtteteri. 1906.aastal avaldas „Virulane" (nr.9-

97)„Äratõugatud" /„Hüljatud"/ J.Markuse tõlkes. Romaani tõi 

ke tase oli tolle aja kohta rahuldav. Otsustades nimede kir 

jutamise kõikuvuse järgi (Gavroche, Gillenormand, aga Jean 

Valshan, Kosetta, Tenarde) võib järeldada, et tõlge on teh

tud vene keele vahendusel. Lisaks on romaani tugevasti kär

bitud. See algab Waterloo-raamatuga ja sündmustiku käiku va 

helekiilutud arutlused ning kirjeldused on välja jäetud. 

Arvestatavat lisa Hugo eestindustele sugenes alles 

1924.aastal,millal ilmusid J.Semperi tõlkes draama „Hernani 

ja romaan „Jumalaema kirik Pariisis". Reed on ühtlasi esime 

sed väärtuslikud tõlked prantsuse klassikust. 1927.aastal 

jõuab eesti lugejani romaani „üheksakümmend kolm" kärbitud 

tõlge pealkirja all „Tapakirve aastal". Teosest ilmub sama

aegselt veel kaks tõlgetÕuduse aastal" „Rahva Sõnas" 1927 

nr.47 - 100 ja „Terrori aastal" 1928 eri raamatuna. Kõik 

tõlked on anonüümsed. Nõukogude ajal on ilmunud lasteraama

tutena katkendeid „Hüljatutest"Gavroche"1941 F.Kala ja 

1955 L.Viidingu tõlkes ning „Cosette" F.Kaialt 1941. Viima

sena ilmus mainitud romaani terviktõlge 1954 J.Pault ja M. 

Hangelt. 
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G U Y  D E  M A U P A S S A N T  

( l 8 5 o  -  1 * 8  9  3 )  

Guy de Maupassant kuulub nende väheste kirjanike hulka, 

kes IIX sajandi viimasel veerandil jätkavad prantsuse kirjan

duses kriitilise realismi parimaid traditsioone. Suurepärase 

stiili- ja vormimeistrina, eriti lühijutu alal, kuulub ta 

maailma novellikirjanduse suurimate esindajate hulka, kuid 

ka tema parimate romaanide „Ilus sõber" ja „Üks inimelu" 

kuulsus ulatub kaugele üle Prantsusmaa piiride. 

Guy de Maupassant sündis 5.augustil 1850.a.NormHndiяя _ 

vaesunud aadliku perekonnas. Kirjaniku lapsepõlv möödus maal 

vanemate mõisas, kust on pärit loodusearmastus ning talupoja-

miljöö tundmine, mis hiljem kajastub ka tema loomingus. Hari

duse sai Maupassant Roueni lütseumis, kus tema kirjanduslik

ke kalduvusi õhutab Flaubert1 i sõber pamaslane Louis Bouil-

het. 1870.a. astub Maupassant Caeni ülikooli õigusteaduskon

da, kuid sama aasta juulis alanud Saksa-Prantsuse sõja tõttu 

ta mobiliseeritakse; pärast väeteenistuse lõppu aga on pere

konna majanduslik seisund niivõrd halvenenud, et kõrgema ha

riduse lõpetamisele ei saa enam mõeldagi» Tal tuleb hakata 

ise endale leiba teenima. Aastail 1873-1878 töötab ta kant-

seleiametnikuna Mereministeeriumis ning seejärel kuni 1880.a. 

Haridusministeeriumis. Need aastad on ühtlasi ka Maupassant 'i 

kui kirjaniku õpi- ja kujunemisaastad. Tol perioodil seisis 
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talle kõige lähemal Flaubert, samuti normandlane ja Maupas

sant'i perekonnatuttav, kellega ta oli pidevas kirjavahetu 

ses ning kellele ta saatis parandamis eks oma kirjanduslikke 

katsetusi. Maupassant võlgneb Flaubert'iie väga palju nii 

kirjandusliku meisterlikkuse kui ka esteetiliste tõekspida

miste osas. Pärast Flaubert*i surma on Maupassant eriti lä

hedastes suhetes Turgeneviga, kelle loomingut ta väga austab, 

Turgenev tutvustab teda ka teiste vene kirjanike teostega, 

fliest eriti Lev Tolstoi romaanid ja jutustused temasse sü

gava mulje jätavad ning kahtlemata Maupassant*i enda loomin

gu humanistlike joonte edasisele süvenemisele kaasa aitavad. 

Seistmekümnendate aastate lõpus külastab Maupassant sa

geli Zola'd tema villas Medanis, kus tal tekivad sõbralikud 

suhted mitme noore kirjanikuga, tulevaste naturalistidega. 

1380.a. ilmub nende ühine sõjanovellide kogu „Medani õhtud" 

(„Les Soirées de Medan"), millest peale Zola võtavad osa 

viis noort autorit - Maupassant, Huysmans, Ceard, Hennique 

ja Alexis. Neist äratab kõige suuremat tähelepanu Maupassant 

novell ,,Ra3vapall" („Boule de suif"), terav satiir kodanliku 

moraali ning võltspatriotismi pihta, mis toob autorile üleöö 

tunnustuse.Üldiselt tuleks aga mainida, et naturalismi mõju 

pole Maupassant'iie kuigi tugev ning et ta hindab Zola'd 

rohkem kirjanikuna kui kirjandusteoreetikuna. 

1880.a. algab seega uus ajajärk Maupassant'i elus, te

mast saab elukutseline kirjanik. Veel samal aastal ilmub te

malt luuletuskogu „Värsse" („Des Vers"), mis on pühendatud 

Flaubert'iie. Järgnevail aastail töötab ta äärmiselt pinge

liselt, avaldades peaaegu iga aasta novellikogu,mõnel aastal 

isegi fflj-tu (kokku ligi 300 novelli), kuus romaani, reisikir

ju ja ka üksikuid näidendeid, lisaks veel suur hulk ajalehe

artikleid ja -kroonikaid. See pingeline loominguline töö nõr 

gestas tunduvalt tema tervist. Tundes pidevat üleväsimust, 
oli Maupassant sunnitud ikka rohkem loobuma vaimsest tööst 

ning püUdma end kosutada reisides ja kuurortides viibides. 

1891.a. jäi ta vaimuhaigeks ning suri 6.juulil 1893.a, 

Maupassant'i maailmavaade kujunes välja 70-80-ndate 

aastate ühiskondliku võitluse mõjul. Sügava mulje jättis 
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temasse sõda, Prantsuse armee lüüasaamine, Pariisi piiramine, 

rahva ennastsalgav võitlus ning valitsevate klasside ükskõik

sus ja reetlikkus. Ta oli üks väheseid kodanlikke kirjanikke, 

kes ei häbistanud end otseste kallaletungidega Pariisi Kom

muunile . Tema suhtumine kodanlikusse ühiskonnakorrasae ja 

kultuurisse oli üldiselt eitav. Eriti pani teda aga nördima 

Kolmanda Vabariigi valitsevates ringkondades esinev müüdavus 

ja kasuahnus, see „pros ti tue erivate meeste", nagu ta neid ni

metas , omavaheline võitlus riigipiruka ümber, mida ta eriti 

teravalt hukka mõistab oma romaanis „Ilus sõber". Tema enda 

poliitiliseks ideaaliks oli midagi aristokraatliku vabariigi" 

taolist, kus valitseksid kõige иarukamad, haritumad ja targe

mad inimesed". Töölisklassi ajaloolise osa mõistmisest oli 

ta veel väga kaugel. ühiskonna arenemise paratamatu käik aga 

pani teda ikka enam nördima, ikka selgemini ilmnes tema ide

aalide utoopilisus. Kui ta oma varasemas loomingus püüdiski 

veel paljastada igasuguseid ühiskonnas üha enam levivaid pa

hesid, siis 1886,- 1887.aastast peale haarab teda ikka süve

nev pessimism ja lootusetuse meeleolu inimkonna tuleviku 

suhtes, mis vajutab ka oma pitseri tema loomingule, kus ikka 

rohkem hakkab maad võtma eemaldumine ühiskondlike probleemi

de käsitlemisest ning kaldumine psühhologismi. See maailma

vaate vastuolulisus kajastub ka Maupassant • i esteetilistes 

vaadetes. 

Kuigi positivistlik filosoofia ja Zola naturalistlikud 

teooriad avaldasid Maupassant ' iie teatavat mõju, jääb ta oma 

põhiolemuselt kriitiliseks realistiks, jätkates prantsuse 

kirjanduses Balzaci ja Flaubert*i joont. Nagu tema eelkäijad 

nii väidab ka Maupassant, et ilu, see on tõde, ja seades kir

janduse ja üldse kunsti peamiseks eesmärgiks ilu teenimise, 

mõtleb ta selle all ikkagi elu tõepärast kujutamist kunsti 

vahenditega. Kirjanik peab Maupassant'i arvates oskama elu 

õ i g e s t i  j a  a i n u ü k s i  t e m a l e  o m a s e s t  v a a t e v i n k l i s t  n a h a  j a  s e 

da siis ausalt, ilma igasuguse silmakirjalikkuseta kujutama. 

Ta pe*>b olema vaba igasugustest moraalsetest, poliitilistest 

või isiklikest eelarvamustest ja huvidest, peab alluma ainult 

oma parimale äratundmisele ja kunati seaduspärasustele. Nii
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sugune ilu absoluutsuse ja kunstniku isiksuse piiramatu va

baduse deklareerimine oli XIX aaj. teisel poolel väga levi

nud ning viis nii mõnegi kirjaniku „kunst kubisti pärast" 

teooria juurde, seega viljatule ilutsemisele ning kodanluse 

kaudsele teenimisele apoliitilisuse sildi all. Maupassant ist 

me seda öelda ei saa. Teda päästis, kui nii võib öelda,tema 

leppimatu viha väikekodanliku labasuse ja omakasupüüdlikku

se, kogu rahaahnusele, silmakirjatsemisele, rõhumisele ^a 

iTiimvihkamisele rajaneva ühiskondliku korra vastu. Ausa 

kunstnikuna ja humanistina nägi ta ümbritsevas tegelikkuses 

just eelkõige neid pahesid ning kujutas neid ka tõetruult• 

Ühtlasi tuleb rõhutada, et niisugune põgenemine objek

tivismi oli mitmelegi kodanlikule kirjanikule omamoodi kait

sekilbiks, nende ühiskonnakriitilise loomingu õigustuseks, 

vähemalt nende endi silmis. See oli ajalooliselt tingitud. 

Kui me võtame näiteks kas või Maupassant'igi, siis oli ta 

pärit kodanlikust miljööst, saanud kodanliku hariduse, pi

kemat aega teeninud kodanlikes riigiasutustes ning harjunud 

kodanliku elulaadiga. Moraal, poliitika, ühiskond, filosoo

fia - need ei ole tema jaoks mitte abstraktsed mõisted,vaid 

ikkagi kodanlik moraal kogu oma silmakirjalikkusega, kodan

lik poliitika kogu oma müüdavuse ja korruptsiooniga,kapita

listlik ühiskond oma rõhumise ja karjuva Õiglusetusega jne. 

Neid tegelikkuses esinevaid nähtusi on ta Õppinud vihkama. 

Midagi muud ta aga ei tunne, kuid teenida kodanlikku moraa

li, poliitikat, selle huvidele alluda ei luba tema kunstni— 

ku-südametunnistus. Mis jääbki niisugusel kirjanikul muud 

üle, kui kuulutada moraal, poliitika jne. kunstile absoluut

selt võõrasteks nähtusteks, kuulutada tõde ilu ülimaks kri

teeriumiks ning kujutada seejärel tegelikkust nii nagu ta 

seda näeb. Seega pole siin tegemist mitte amoraalsusega, 

mida paljud kodanlikud kriitikud Maupassant•iie ette heida

vad, mitte apoliitilisusega, ebaühiskondlikkusega, nagu 

võib-olla mõnelegi esialgu näib, vaid lihtsalt kirjaniku 

püüdega vabaneda, maksku mis maksab, kodanliku ideoloogia 

survest, selle teenimisest, mis, nagu kirjanik oma sisimas 
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tunneb, madaidaks ja 1 ab as t aks tema loomingut. Maupassant'1 

vaadete puhul ei tuleks kõne allagi, et ta võiks kodanlust 

rünnata mõne teise klaasi positsioonidelt. Ta on ja jääb ko

danlikuks kirjanikuks. Kuid mingeid illusioone ta oma klassi 

suhtes ei hellita, kodanlik tsivilisatsioon tekitab temas 

ainult lootusetust. Isegi rahvast näeb ta enamasti läbi ko

danliku prisma. Rahvaa on tema jaoks peamiaelt talupojad 

või aiis linnade deklasseerunud elemendid, kelles puudub 

isegi lihtsale külamehele omane patriotism. Ka neist ei loo

da ta midagi. Kommunaarid on lihtsalt mäasajad, kelles metsi

kud kired ja instinktid on lõkkele löönud. 

Hii ei jäägi Maupassant1 il muud üle, kui oma õpetaja 

ja sõbra Flaubert'i eeskujul ilu ja kunstitõe nimel kujutada 

oma ajastu tegelikkust kõige selle inetuse ja karjuva üle

kohtuga, sest realismi põhiseisukoht on ju see, et kunst 

peab kujutama elu, et elu on selleks aineks, millest kunst

nik ja kirjanik loovad oma teoseid, loovad ilu. Kui el.u on 

inetu, aiis see ei tähenda veel aeda, et aelleat ei saake 

luua ilusat teost,Flaubert'i mürgise ütluse" järgi - „sõnni-

kuhunnikul roose kaavatada". Ka see aeisukoht on sisuliselt 

kirjaniku enesekaitse kodanliku ühiskonna surve vastu,kes 

nõuab, et teda ülistataks. Siit tuleneb ka Maupassant* i ei

tav suhtumine nn.„idealistlikusse romaanisae", kus püütakse 

elu kujutada nii, nagu see peaka olema, muidugi kirjaniku 

arusaamise järgi, täia idülle ja ideaalaeid kangelasi. Siin 

jätkab Maupaasant muidugi Flaubert'i võitluat romantiami 

vastu, kuid ei tohi ka unustada, et juba II keisririigi päe

vil ilmus terve rida kirjanikke, kes püüdsid väikekodanluse 

elu kujutada ilusana ja kõrgelt moraalsena. Neid tolleaegse 

elu lakeerijaid, kapitalismi apologeete nimetab Maupassant 

täie õigusega „meie kirjanduse häbiks". 

Eespool mainitud ükskõiksusest, võiks öelda isegi oma

moodi põlgusest kirjanduse aine, see on elu, kaasaegse tege

likkuse vastu, tuleneb veel üks iseloomustav joon Maupas-

sant'i teoreetilistes vaadetes, nimelt teisejärgulise täht

suse omistamine teose süžeele ja intriigile, milles võib üs
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na kindlasti ära tunda Turgenevi õpetusi. Maupassant'i arva

tes on igasugune intriig alati kunstlik, võlts, „labaste 

eeikluste" kogu, mis moonutab tegelikkust. Kirjanik peat 

andma „tükikesi elust" nii nagu see on ja Maupassant nõuab 

põneva tegevuse asemel hoopis sügavamat, esimesel pilgul 

peaaegu märkamatut sisemist ühtsust, karakterite kujunemise 

ja arenemise loomulikkude -seoste esiletoomist, milles t peab 

lõpuks ilmnema teose mõte ja idee. Kirjanik peab oskama n&ha 

ja esile tuua kõiki neid olustikulisi pisiasju ja -sündmusi, 

mis tema arvates lõppkokkuvõttes on karakterite kujunemises 

olulisemad kui igasugused elukriisid ja teravad kokkupõrked, 

millel tavaliselt baseerub intriig. Eessõnas oma romaanile 

„Pierre ja Jean" annab Maupassant uue romaani tervikliku 

teooria, milles on mitmeidki väärtuslikke mõtteid, mis heida 

vad valgust tema esteetilistele tõekspidamistele. 

Eriti rõhutab ta kirjaniku oma palet, Õigust näha maa

ilma omal viisil, ilma milleta pole tõelist kunsti.„Kui on 

olemas isikupära... siis tuleb seda näidata* kui seda pole, 

siis tuleb see omandada." Ka vormi alal nõuab ta kirjanikule 

täielikku vabadust. Poleemilises ägeduses läheb ta isegi nii 

kaugele, et väidab igal kirjanikul olevat oma kindel isikupä 

rane vorm, mis talle kõige enam sobib, ning loobub siin üld

se Igasugustest üldistustest. See on muidugi seletatav selle 

g a, et Maupassant'il oli vaja võidelda lühiromaani eluõiguse 

eest (ka „Pierre ja Jean" on lühiromaan), mida tolleaegne 

kriitika ei tunnistanud. Et see küsimus veel tänapäevalgi on 

päevakorral, siis võiks mainida, et Maupassant on üks selle 

zanri pioneere ja esimesi teoreetilisi põhjendajaid. 

Peamised ülalmainitud eessõna argumendid on aga suuna

tud naturalismi vastu. Eksituste ärahoidmiseks olgu öeldud, 

et Maupassant'i ajal olid realism ja naturalism sünonüümid. 

«ii Kirjutab ka Maupassant „realism ehk naturalism", kuigi 

ta sisuliselt kritiseerib naturalismi loomingupõhimõtteid 

ning kai tseb realistlikku meetodit, peaaegu sellisel ku ч • 

nagu me seda tänapäeval mõistame. Realismi kui termini tõid 

esmakordsel t kirjandus teadusse teatavasti prantsuse vslkeko-
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danlikud literaadid Chaœpfleury ja Duranty, kes nägid kuns

ti peamist ülesannet elu täpses kopeerimises. Niisugune fo

tograaf liisus on Maupassant'iie võõras. Elutõe nimel esitab 

ta täie selgusega nõude, et kunst ei saa kujutada kõike,mis 

elus esineb, vaid peab tegema elunähtuste ja faktide hul

gast valiku, peab kujutama ainult kõige olulisemaid, 

k õ i g e  i s e l o o m u l i k u m a i d  ü k s i k a s j u .  S õ n a  t ü ü p i l i n e  

Maupassant'il küll puudub, kuid ta jõuab sellele mõistele 

üsnagi lähedale. 

Paralleelselt tüüpilisuse nõudega ei unvista Maupassant 

ka kunstilise kujundi individualiseerimist mille tähtsus 

kirjanduses pole sugugi väiksem. Ta seostab selle lahutama

tult kirjaniku isikupäraga, ainult temale omase viisiga elu 

näha ja kujutada, aga samal ajal ka kirjandusliku keele ja 

stiili küsimustega, millele Maupassant Flaubert'! õpilasena 

omistab ülisuurt tähtsust. 34 iii' rõhutab ta eriti täpsust, 

selgust, öeldes :„Milline polexs ka ese, millest tahetakse 

kõnelda, on ainult üks nimisõna, et seda väljendada, üksai

nus pöördsõna, e,t seda elustada, ja ainult üks omadussõna, 

et aeda määrata. Tuleb järelikult otsida, kuni on leitud see 

nimi-, pöörd- ja omadussõna, iialgi ei tohi rahulduda mille

gi umbkaudsega, iialgi ei tohi appi võtta pettusi, olgugi 

osavaid, ega keelevigurdusi, et raskustest üle saada." Sa

mal ajal võitleb Maupassant naturalistide ja dekadentide 

vastu, kes tõid keelde tarbetuid" uusmoodustis! ja arhaisme, 

et väljendada igasuguseid mõttevarjtmdeid, mis autoreile 

endilegi pahatihti eriti selged polnud. „Prantsuse keel on 

puhas' vesi, mida vigurdajad kirjanikud ei ole suutnud ega 

suuda iialgi segada» Iga sajand on visanud sellesse läbi

paistvasse voolu oma-moed, oma nõudlikud arhaismid ja keigar-

likkused, ilma et ükski neist kasutuist katseist ja jõue-

tuist pingutusist oleks veepinnale kerkinud. Selle keele 

olemus on olla selge, loogiline- ja kirglik." Siin näeme Mau

passant'i ka prantsuse keeles'sajanditevanuste suurte trad.it-, 

sioonide kaitsjana ning jätkajana, kes väga hästi mõistab 

kirjaniku tähtsust keele arendamisel, kuid käsitab seda hoo-i 

i 
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pis laiemalt ja sügavamalt kui paljud tema kaasaegsed,kes 

pidasid kõige tähtsamaks sõnavara rikastamist. Maupassant 

rõhutab niiöelda keele „sisemiste reservide" piiramatuid ja 

seni avastamata võimalusi; sõna tähenduse uusi varjundeid 

olenevalt selle kohast lauses, uudseid seoseid sõnade vahel, 

oskust kasutada lauseehitust oma mõtte väijendamiseks,panna 

lauset ütlema kõik, isegi seda, mida ta ei väljenda." Proo

sastiilile läheneb ta samade, võib—olla isegi suuremate 

nõuetega kui luulele, öeldes; „Olgu meil vähem nimi—,pöörd— 

ja omadussõnu vaevalt haaratava tähendusega, kuid olgu roh

kem erilaadsemaid mitmekesisema ehitusega teravmeelselt jao

tatud lauseid täis kõlavust ja leidlikke rütme. Püüdkem olla 

pigem suurepärased stilistid kui haruldaste sõnade kogujad." 

Parimaks näiteks stiilimeisterlikkusest, nii nagu seda 

mõistab Maupassant, on tema enda looming« Oma selguse ja lü

hidusega, võiks öelda isegi lakoonilisusega, millele kaasneb 

suur väljendusrikkus ja mõttetihedus, on see eriti omal ko

hal novellis, mille suurimaks meistriks prantsuse kirjandu

ses on Maupassant jäänud tänase päevani. Ta on muutunud oma

moodi klassikuks, kelle teosed on leidnud tee keeleõpikuisse 

ja lugemikesse. Isegi niisugune suur sõnameister nagu Anato

le Prance, kelle vaadetel ja ioomingupõhimõtteil oli vähe 

ühist Maupassant'i omadega ning keda me tollal vaevalt või

me kahtlustada mingis sümpaatias viimase vastu, lausub oma 

kriitikas „Pierre ja Jean!" kohta; „Mis puutub härra de Mau

passant'! keelesse, siis võin ainult öelda, et see on tõeli

ne prantsuse keel, sest suuremat kiitust ma ei tea." 

Maupassant'! loomingust moodustavad peamise osa tema 

novellid, kokku.ligi kolmsada, mis ilmusid kogudena aastail 

1881-1890, osalt aga pärast tema surma.. Maupassant1 i tähtsa

mad novellikogud on „p i r m a Tellier" („La Mai

s o n  T e l l i e r " ,  1 8 8 1 ) ,  „ P r e i l i  F i f i "  ( „ M a d e m o i s e l l e  

Plfi",1882), „õeksed Rondolid" („Les Soeurs 

R o n d o l ! " ) ,  „ M i s s  H a r r i e t "  ( 1 8 8 4 ) ,  „  Y  v  e  t  -

t e", „Т о i n e" (1885), „Väike Roque" („La Petite 

R o q u e " ,  1 8 8 6 ) ,  „ Н  о  r  1  a "  ( 1 8 8 7 ) ,  „ V a s a k  k ä s i "  ( „ L a  
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Main gauche*, 1889) jt., posthuumselt on ilmunud „Kuu

valgus" („Clair de Lune") ja „I s a M i 1 о n" („Le 

Pere Milon" ) jt. 

Maupassant'i mahukas novellilooming on väga mitmekesi

ne nii oma kirjanduslikult väärtuselt, temaatikalt kui ka 

käsitluslaadilt. Sealt võime leida üsna kergekaalulisi hu

moristlikke, enamasti erootilise kallakuga lühijutte kõrvu

ti lihtsakoelise talupojanaljaga, sügavat inimlikku traagi

kat, heatahtlikku huumorit, kirglikku isamaa-armastust ja 

mürgist satiiri väikekodanliku labasuse ja silmakirjalikku

se pihta, kodanliku demokraatia telgitaguste paljastamist 

ning väga üksikasjalist psühholoogilist analüüsi. Esimestes 

kogudes võib täheldada mõningaid naturalismi ja biologisrai 

mõjustusi, mis siiski ei muutu valdavaks, kirjaniku elu lõ

pu poole võib aga täheldada Uha tugevnevat kallakut psühho

loogia ülitäpsele kujutamisele, millega kaasneb ka üsna tu

gev annus pessimismi. 

Maupassant1! kui novellikirjaniku üks kõige iseloomus

tavamaid jooni on äärmiselt tugev kaasaegsuse tunne. Seistes 

kahe jalaga keset elu, kujutab ta enamasti keskkonda, mid ei 

ta hästi tunneb : talupoegi, ametnikke ja vâikekodanlasi,suur

ilma keigareid ja haritlasi, oma ajastu tüüpilisi esinda

jaid' nende vooruste ja pahedega, enamasti küll pahedega,sest 

põlgus ja viha „buržuaa" vastu on kirjaniku pilku kodanliku 

Ühiskonna väärnähtuste suhtes eriti teritanud. Maupassant1 il 

on eriline anne valida ümbritsevast elust iseloomustavaid 

ning ühtlasi väga novellipäraseid süžeesid, mis võimaldavad 

tal ülima teravusega esile tuua oma peamist ideed kodanlikus 

ühiskonnas valitsevast1 julmast stiihiast, mis muudab inime

sed oma mängukannideks. Ühtlasi on Maupassant ka suurepära

ne portretist, kes lakooniliste ja lihtsate vahenditega maa

lib, nii palju kui novellizanr seda võimaldab, oma kaasaeg

sete karaktereid, kelles võib eksimatult ära tunda Kolmanda 

Vabariigi esimeste aastakümnete tüüpilisi esindajaid. Paa

rist osavalt valitud detailist piisab, et reljeefselt asile 

tuua nende sisemaailma kõige olxilisemaid jooni. Meisterli
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kult озкаЬ ta ara kasutada igasuguseid vormivõtteid, et rõ

hutada jutustuse sügavat ideelist sisu. Nii näiteks esineb 

sageli raamjutustuse vorm, kus peenes suurilma seltskonnas 

keegi jutustab kergemeelse vestluse elustamiseks mingi tões

tisündinud , enamasti traagilise loo. Autor saavutab sellega 

äärmiselt terava kontrasti frivoolse s alongikeskus te lu ning 

jutustatava sündmuse sügava traagika vahel (näit.„ Miss Har

riet" )»kodanliku ühiskonna välise hiilguse ja sünge pahupoo

le vahel, rõhutades ühtlasi seal valitsevat halastamatust, 

langemata seejuures kunagi sentimentaalsesse moraliseerimis— 

se. 

Maupassant*i novelle võiks tinglikult liigitada temaa

t i k a  j ä r g i  t a l u p o j  a - ,  s õ j a - ,  a m e t n i k e  j a  

v ä i k e k o d a n l a s t e  e l u  k ä s i  t l e -

v ä i k s  j a  s u u r i l m a  e l u  k ä s i t l e -

väiks novellideks. St jaotus, nagu öeldud, 

on väga tinglik, siis võib üks novell kuulud a mitmesse liiki, 

nagu näiteks „Isa Milon", mis ühtaegu on nii talupoja- kui 

ka 30janovell. Eri liigina tuleks nimetad a veel Maupassant'i 

poolt tema viimasel loominguperioodil viljeldavat kitsalt 

psühholoogilist novelli (näit. „Horla" ) ,r'mis oma kalduvusega 

patoloogiliste nähtuste kirjeldamisele, hullumeelsuse ja 

suraamotiividega ei lisa midagi väärtuslikku kirjaniku vara

semale loomingule. 

Kn< kui asume Maupassant'i novelliloomingu üksikuid 

temaatilisi rühmi vaatlema, tuleb paratamatult nimetada veel 

üht, võib-olla kõige suuremat, kõige põhilisemat ja valdava

mat joont kirjaniku loomingus, mis punase niidina läbib kõi

ki tema parimaid novelle ja romaane, - see on tema eriline 

kalduvus kujutada elu vaeslaps!, kõiki alandatuid ja solva-

tuid, keda kodanlik ühiskond on muserdanud ja porri tõuganud. 

Sij_a ex kuulu mitte ainult kerjused, hulkurid ja prostituu

did, keda Maupassant-'i loomingus rohkesti leidub, vaid ka 

lugematu hulk teise keskkonda kuuluvaid inimesi, keda ühis

kond on jätnud vaeslapse ossa. Kui me võtame hiljuti eesti-
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лг keelses tõlkes ilmunud novellivalimiku,+ siis kuuluvad pea

aegu 'kõik seal leiduvate jutustuste tegelased sellesse kate

gooriasse : veidrik ja vagatsev miss Harriet, kes alles siis 

kristliku moraali kütkeist pääseb ja tõelist armastust tun

neb , kui see juba hilja on; preili Perle, kes leidlapsena 

on sunnitud oma armastuse maha suruma ning kogu oma elu 

teiste teenimisele ohverdama; isata poisike Simon („Simon*i 

iea* ), keda koolivennad julmalt piinavad ; vana vigane mere

mees Jules („Minu onu Jules'1 ), keda isegi ta oma vend enam 

tunda ei taha. Eks ole ka proua boisel povellist "Ehe" sa

masugune märter, kes üheainsa Õnneliku balliõhtu eest peab 

ohvriks tooma kogu oma edaspidise elu, või tõelise armastu

se järele janunev proua Letoré, kellele elu on määranud rik

ka,kuid nürimeelse mehe ja tühisest kergatsist armukese 

(„Kuuvalgus"). Kord objektiivse asjalikkusega, kord kurva 

huumoriga, kord lõikava satiiriga nçitab Maupassant meile 

kümnetes ja sadades variatsioonides enamasti üht ja seda sa

ma: ühiskond on ebaõiglane, ta hävitab kõik hea inimeses »pu

rustab tema parimad püüdlused, tallab jalge alla tema igat

sused õnne ja tõelise arm аз т. use järele. Iga uue teose luge

misega saab meile üha selgemaks Maupassant'i kunsti süga

valt humaanne olemus, tema demokratism, poolehoid lihtsate

le inimestele. Ei ole harvad need juhud, kus ta näitab liht

sa • talupoja, töölise või isegi lõbunaise moraalset üleolekut 

kodanlasest, kuid seejuures ei tunne me tema loomingus siis

ki mingit erilist optimismi, lootust'paremasse tulevikku. 

Töölisklassi, kes juba tolleaegses ühiskonnas oli kujunenud 

kõige .otsustavamaks progressiivseks jõuks, ta ei näe. Sel

lest ka tema aastatega üha süvenev'pessimiam, sellest ka 

tõelise positiivse kangelase puudumine tema loomingus. Rahva 

kehastajaks pidas га aga talupoegkondа. 

Maupassant ' i talupojanovellides avaldub tema armastus 

looduse ja lihtsa, rikkumata, looduslähedase inimese vastu. 

Ta läheb isegi nii kaugele, et peab mõnikord primitiivsust 

+ „Loomingu Raamatukogu* 1957, nr.14. 
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ja harimatust moraalse puhtuse kõige olulisemaks eelduseks. 

Teisal jälle ilmnevad aeg-ajalt naturalismile omase biolo-

gismi mõjud ning talupoeg kipub muutuma mingiks inimesetao

liseks loomaks, keda juhivad kõige algelisemad instinktid. 

Viimast esineb siiski harvemini. Üldiselt tuleb aga märkida, 

et hoolimata oma sümpaatiast talupoja vastu, ei idealiseeri 

Maupassant oma kangelasi, vaid näitab, kuidas eraomandil põ

hinev ühiskond teeb nad ahneteks, kitsideks, ebainimlikeks, 

niipea kui mängus on kasuhuvid. Kodanlik ellusuhtumine laos

tab moraalselt ka talupojad. Ent Maupassant on -veendunud,et 

kui kusagil üldse leidubki veel ausaid ja omakasupüüdma

tuid inimlikke suhteid, siis ainult maal, lihtsate inimeste 

seas. Ainult sealt leiab ta niisuguseid siiraid karaktereid, 

nagu sepp Philippe Remy („Simoni isa" ), kes kõhklematult as

tub välja isata poisi kaitseks ning abiellub tema emaga, ko

danliku moraali järgi „langenud naise" ehk? lapsega tüdruku

ga. Ainult talupojanovellides kohtame mõnikord lihtsakoelist 

elurõõmsat rahvanalja (novellid „Normandia farss", „Toina" 

jt.), ainult siin vabaneb Maupassant mõnikord oma pessimis-. 

raist ja lootusetusemeeleoludest. Ja lõpuks, ainult talupoe

gade seas leiab Maupassant tõelist ennastsalgavat isamaa

armastust, mille rahaahnus ja omakasupüüdlikkus on kodanlu

ses hävitanud („Isa Milon", „Ema Sauvage" jt.). 

Sellega olemegi jõudnud sõjanovellide juurde. Teatavas

ti võttis Maupassant Saksa-Prantsuse sõjast ise osa ja lüüa

saamine tekitas temas sügava nördimuse. Oma sõjanovellides 

ta püüabki valgustada neid põhjusi, mis tingisid Prantsusmaa 

kaotuse. Selleks on tema arvates valitseva klassi moraalne 

langus, kodanluse suuresõnalise patriotismi taga peituv madal 

egoism ja omakasupüüdlikkus, millele tuuakse ohvriks rahva 

ja riigi huvid. Sellest jutustab ka Maupassant'i esimene no-

vell „Basvapall" (1911.a. ilmunud eestikeelses tõlkes peal

kirjaga „Rasvanuudel"), üks silmapaistvamaid terves tema 

loomingus. Postitõllas sakslaste eest linnast põgeneva peene 

seltskonna, kaupmeeste ja aadlike hulka on kogemata sattunud 

ka linnas Rasvapalli nime all tuntud lõbutüdruk. Ta paistab 
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esialgu silma oma vulgaarsusega ning kõik suhtuvad temasse 

ülima põlgusega. Peagi aga muutub nende käitumine. Selgub,et 

suursugused prouad on teemoona täiesti unustanud, Rasvapal — 

lil aga on kaasas terve korvitäis isuäratava toidupoolisega. 

Nii-öelda võileiva hinna eest müüvad nad oma moraalsed 

tõekspidamised ning peagi sööb terve seltskond hea isuga 

Rasvapalli praetud nuumkanu. Siis aga selgub, et sakslased 

on vahepeal tee hõivanud ning ühes kõrtsis peatab preisi oh

vitser tõlla ega lase reisijaid kuni asjaolude selgumiseni 

edasi sõita. Rikkad kodanlased, kellel on mängus ärilised 

huvid, lömitavad ja lipitsevad igati sakslase ees. Rasvapall 

on ainuke, kes säilitab oma väärikuse ega varja sakslase ees 

põrmugi oma viha ja põlgust anastajate vastu. See muidugi 

äratab preisi ohvitseri tähelepanu ning too avaldab soovi 

nii tõrksa preiliga lähemalt tutvuda, ähvardades vastasel 

korral oma vange mitte vabaks lasta. Rasvapall keeldub põ

lastusega, kuid siis hakkavad kõik need viisakad ja korrali

kud daamid ja härrad teda keelitama, kõnelevad talle küll 

kohustusest kodumaa ees, küll ohvritest isamaa altarile, 

küll ennastsalgavast ligimesearmastusest, ühesõnaga ülista

vad teda peaaegu nagu tulevast Jeanne d'Arci. Lõpuks ei 

suuda Rasvapall vastu panna, kui nii uhked ja kenad härrad 

temaga nii ilusti räägivad, ning nõustub sakslase soovile 

järele andma. Kui nüüd järgmisel päeval tõld jälle edasi sõi

dab, siis näeme sama pilti mis loo alguseski - Rasvapall is

tub kõigist põlatuna nuttes tõllanurgas; peen seltskond on 

ta enda hulgast jälle välja tõuganud, kuna temast enam min

git kasu pole, daamid ja härrad aga on uhked oma vooruslik

kusele ja kõrgele moraalile. 

Varakate klasside argus, reetlikkus ja teesklus on üks 

kõige sagedasemaid teemasid Maupassant'i sõjanovellides. Sel

lele ta vastandab lihtrahva, talupoja loomupärase ja ennast

ohverdava patriotismi,mis on omane ka kirjanikule endale.Ha

lastamatult paljastab ta preislaste julmust ja kuritegusid, 

nende ülbust ja toorust („ Preili Pifi", „Kaks sõpra"). Sat

tumata šovinismi, mõistab Maupassant siin teravalt hukka sõ-
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ja Uldae, näitab selle mõttetust, ebainimlikkust• Ansimili 

tarism on Maupassant1 i sõj anovellide tugevaim külg. Erit-

kaasaegseina tunduvad need novellid, kus ta käsitleb kolo 

niaalsõdu („Kas tunnete Boghari"), probleem, millele ta mui

de pühendab meisterlikke lehekülgi ka reisikirjades ning 

eriti romaanis „Ilus sõber". 

Suurt tähelepanu pühendab Maupassant väikekodanluse elu 

kirjeldamisele, avades meile kodanliku tegelikkuse Ube kõige 

masendavamatest lehekülgedest. Siin kohtame väikeametnikke, 

„rohelise laua külge aheldatud sunnitöölisi", Akaki Akakie-

vitsi orantsuse kolleege oma äärmise kokkuhoidlikkuse ja 

vaimse piiratusega, oma pisimurede ja -kannatustega, päran-

duseiootustega ja nelja seina vahele varjatud väiklaste pe

rekonnadraamadega. Samasse klassi kuuluvad ka väikesed rant

jeed, inimesed, kellel aastakümneid kestnud kokkuhoiuga on 

õnnestunud väike varandus koguda ning kes püüavad iga hinna 

eest selle protsentidest ära elada. Niisugustes majapidamis

tes on iga püksinoöp ja iga toiduraasuke arvel. Mingeid suu

ri ja vapustavaid sündmusi nende elus ei juhtu, see-eest on 

aga iga ettenägematu kulutus draama, iga ootamatu elujuhtu-

mus tragöödia. Väikekodanluse elu kujutavad novellid on 

võib-olla terves Maupassant*i loomingus kõige vapustavama

teks süüdistusaktideks kaasaegse ühiskonna vastu, kus viiJ.it-

seb raha ja rikkama Õigus, kus lootusetus ja täielik kind

lusetus tuleviku suhtes suirnib üht kõige arvukamat elanik

konna kihti loobuma kõigest heast ja ilusast, sunnib neid 

minetama kõik õilsad inimlikud tunded ning anduma ainult 

ühele kirele — rahakogumisele, et enda ja oma perekonna tu

levikku kuidagi kindlustada. Seda väikeste inimeste olukor

dadest tingitud vaimset piiratust ja vaesust oskab Maupas

sant eriti jõuliselt kujutada, näidates meile eraomanduslik

ku mentaliteeti selle kõige närusemates avaldumisvormides. 

Seejuures tuleb rõhutada kirjaniku kaastunnet niisuguste te

gelaste suhtes, kelles ta ei näe mitte süüdlasi elus esine

vates pahedes, vaid just ebaõigetele alustele rajatud ühis

konna ohvreid. Eestikeelsest novellivalimikust kuuluvad sel
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lesse rühma „Preili Perle", „Ehe", osalt ka „Minu onu Jules". 

Paljude Maupassant'i novellide peategelasteks on ka ha

ritud seltskonna esindajad, aristokraatsete tiitlitega suur-

maailmadaamid ja -härrad, rikkad kodanlased, poliitikatege

lased, ajakirjanikud jne. Raske on siit midagi eriti väärtus

likku esile tõsta. Enamasti on need anekdootliku sisuga, 

erootikasse kalduvad lühijutud, mis kujutavad nn.„peene 

seltskonna" armuvahekordade tühisust ja ebamoraalsust, kus

juures sageli esinev motiiv on igatsus millegi parema, ilu

sama ja Õilsama järele ( näit. „Kuuvalgus"). Kirjaniku suh

tumine oma tegelastesse on siin sageli irooniline või kül

malt objektiivne, näidates, kuidas kodanlik vaintulaad ja ka

suahnus on tunginud kõrgemasse seltskonda. 

' + 

Maupassant on kirjutanud kuus romaani, millele nagu no-

vellidelegi on omane lakooniline, väljendusrikas stiil, häs

ti läbimõeldud kompositsioon. Sügava realismi ja sotsiaalse

te probleemide terava käsitlemise poolest on tugevamad just 

kolm esimestr Hük s inimelu" („Une vie", 1883), 

„Ilus sõber" ( „Bel-Ami", 1885) ja „ M о n t -

0  r  i  о  1  "  ( 1 8 8 6 ) .  J ä r g n e v a t e s  r o m a a n i d e s  „ P i e r r e  

j a  J e a n "  ( „ P i e r r e  e t  J e a n " ,  1 8 8 8 ) ,  „ T u g e v  k u i  

s u r m "  (  „ P o r t  c o m m e  l a  m o r t " , 1 8 8 9 )  j a  „  M  e  i  e  s ü d a "  

( „Notre coeur", 1890) annab end tunda ühiskonnakriitika 

nõrgenemine, liigne psühhologism ja pessimismi süvenemine. 

» Üks inimelu" on sotaiaalpsühholoogiline romaan. Autor 

keskendab oma tähelepanu aristokraatsest perekonnast pärine

va Jeanne des Vauds' elukäigule, mille taustaks on vana pro

vintsiaadli allakäik restauratsiooniaja lõpul ning eriti 

1650. a. juulirevolutsioonile järgnenud Louis-Philippe'i va

litsusajal, mil kapitalistlike suhete areng ja tungimine 

maale oli eriti intensiivne. See on omamoodi romaan „illusi

oonide purunemisest*1.. Siin on tunda prantsuse suurte kriiti

liste realistide rajatud suuna jätkamist, :nillele viitab ka 

teose motoî „Alandlik tõde". Eriti torkab silma analoogia 

Plaubert'i „Madame Bovary*ga". 

- M -



Romaani alguses on Jeanne just tagasi jõudnud kloos-rx-

pansionist. Tema isa parun Simon-Jacwues Le Perthuis des 

Vauds'd on kujutatud väga humaansena, harituna, avarapilgu

lisena, omamoodi XVIII saj. aadlikultuuri ideaalkujuna, kes 

on üht-teist ka Rousseau' Õpetusest omaks võtnud. Samas vai

mus on kasvatatud tütart, kelles on palju ilusat ja õrna, 

avameelsust ja elurõõmu, kuid puudub peamine — iseseisvus, 

tahtelisus, puudub elu eesmärk. Paruniproua Adelaide on an

tud tühisena ja unistavana, ka temale on omane see jõuetus, 

saamatus, kõlbmatus eluvõitluseks, mis iseloomustab kogu sel

le perekonna elu ja surub viimasele otsekui mingi sordiini. 

Jõudeelu on hävitanud vähehaaval„kogu selle aadliperekonna 

energia, on muutnud nad mingeiks-elavaiks surnuiks, kes ela

vad oma esiisade kogutud varandusest, oma rentnike käest saa-

davaist sissetulekuist. Probleem ise on Maupassant1 iie lähe

dane ka seetõttu, et ta ise pärineb sellest hukkumisele mää

ratud klassist. 

Edasi näeme, kuidas see elujõuetus, aee manduv keskkond 

määrab ka Jeanne'i elusaatuse. Läheduses elav veelgi vaesem, 

kuid hakkajam mõisnikupoeg vikont Julien de Lamare, lootes 

kaasavaraga oma majanduslikku seisundit parandada, palub 

Jeanne*! kätt. Abielu kujuneb muidugi õnnetuks. Juba esimesel 

ööl magab Julien teenijatüdruk Rosalie juures, hiljem on tal 

suhted krahvinna Gilberte de Fourville'iga, mis mõlemaile 

saatuslikuks kujunevad. Fanaatilise preestri sepitsusel saab 

krahv kõigest teada ning tapab armastajapaari, jäädes ise ka

ristamata, sest Julieni ja G-ilberte'i surma peetakse õnnetu

seks. Kõige selle juures on Jeanne täiesti tahtejõuetu ega 

suuda midagi ette võtta. Ta vaid kiindub seda pimedama ema

armastusega oma pojasse Paulisse, hellitades ja rikkudes teda 

"gati. Kuid ka poeg ei muuda tema elu õnnelikumaks. Juba koo

lipingilt põgeneb ta mingi kahtlase kuulsusega neiuga Inglis

maale, tegeleb seal ja hiljem ka Pariisis mitmesuguste kaht

laste ärioperatsioonidega, raiskab ära oma pärandusosa ning 

pressib ka ema käest viimase raha välja, ilma et ta midagi 

saavutaks. 
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Kõik need saatuselöögid, milles Jeanne oma passivsusega 

ka ise süüdi on, muudavad ta enneaegselt vananenud ja jõue

tuks naiseks, niisamasuguseks elavaks surnuks, nagu oli tema 

ema, kes vahepeal on surnud. Ka isa sureb peagi ja on täies

ti selge, et Jeanne on täiesti kaitsetu elu vastu. Siis aga 

ilmub otsekui kaitseingel Jeanne'i ellu tema endine teenija

tüdruk Rosalie, kes pärast seda, kui tal vikont de Lamare'i, 

Jeanne'i mehega, ebaseaduslik poeg oli, mõisast ära saadeti 

ja talupojale mehele pandi, kusjuures neile anti majandami

seks üks mõisa juurde kuuluv renditalu, mis pärast nende sur

ma pidi minema vikonti vallaspoj ale. Näeme, et raske ja töö

kas elu pole Rosalie'd sugugi maha murdnud, vaid ta on muutu

nud väga tahtekindlaks ja tugevaks naiseks, kes nüüd ennast

ohverdavalt, aga kindlameelselt Jeanne' i eest hoolitsemise 

enda peale võtab, tema majandusasju korraldab, sugukonnalos-

si tõusikule kodanlasele maha müüb ja läheduses sobiva maja 

ostab. Vahepeal on Pauli naine sünnitamisel surnud ning Rosa

lie toob Jeanne'i pojatütre maale. See annab juba vanaks jää

nud naisele nagu uue elumõtte, mispeale Rosalie lausub:„Näe-

te nüüd, elu pole ei nii hea ega ka nii halb, kui arvatakse." 

Nende sõnadega romaan lõpebki. 

See viimane lause ja muudki põhjused on viinud mõned ko

danlikud kriitikud mõtte juurde, nagu püüaks Maupassant meile 

näidata siin elu mõttetust üldse. See muidugi ei pea paika. 

Juba romaani pealkirjast on näha, et kirjanik ei kõnele siin 

mitte elust üldse, vaid ühest elust, ja kui seda pisut laie

malt võtta, siis Ühe ühiskonnakihi, provintsiaadli elust,mis 

uutes ajaloolistes tingimustes on tõepoolest kasutuks ning 

mõttetuks muutunud. Aga. samal ajal ei kuulu tema sümpaatia 

ka mitte tõusikkodanlusele, veel vähem neile aadlikele, kes 

püüavad kapitalistlikus ühiskonnas valitsevate kommetega ko

haneda ning kodanluse kombel äritsedes end vee peal hoida. 

Ei, kui kirjaniku poolehoid üldse kellelegi kuulub, siis on 

see Rosalie, töötav talunaine, rahva parimate omaduste kehas

taja, keda ta eluvõõrale ja tahtejõuetule Jeanne'ile vastan

dab ja kes tema arvates elu kannab ja edasi viib. See on mui
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de teos, mida Lev Tolstoi V.Hugo „Hüljatute" järel pidas pa

rimaks prantsuse romaaniks, 

„ Ilus sõber", Maupassant*i järgmine romaan, on kahtle

mata kõige poleemilisem ja Ühiskonnakriitilisem kogu tema 

loomingus. See on äärmiselt terav ja jõuline satiir Kolmanda 

Vabariigi poliitiliste telgitaguste ja müüdava ajakirjanduse 

pihta, laiemalt võttes aga kodanliku demokraatia ja kodanli

ku mentaliteedi pihta üldse. 

Romaan kujutab tühise ja põhimõttelageda mehe, Georges 

Duroy peadpööritavat karjääri. Tema ainsateks relvadeks on 

äärmine häbematus, täielik hoolimatus teiste inimeste suhtes 

ja ilus välimus. Kust on niisugune tüüp välja tulnud? Maupas

sant osutab ühele tollal veel uuele pahele Prantsuse ühiskon

nas, kolonialismile, mille arengu viimase faasi pealtnägi

jaks me tänapäeval oleme. Ainult koloniaalarmee võis toota 

niisuguseid kõrilõikajaid. Harjunud Alžeerias röövima ja tap

ma, on Duroy pärast erruminekut Pariisi saabudes esialgu vei

di segaduses. Senised meetodid nagu ei kõlbaks. Peagi aga 

märkab ta, et edu saavutamise põhimõtted on Pariisis samad, 

kuid et siin tuleb oma alatuid tegusid varjata silmakirjali

ku headuse ja aususe maski taha. Oma endise sõbra Forestier' 

abil satub ta ajakirjanduse rongkond ad e s s e ja võidab sõbra 

naise, Madeleine'i sümpaatia, kes kirjutab tema eest kõnru-

tekitavaid artikleid. Niiviisi saabki Duroy*st ajakirjanik. 

Forestier' surma järel abiellub ta Madeleine * iga, tutvusring

kond laieneb, ulatudea juba valitsusse $ tekivad uued soosi

jad, tulevad rahad ja autasud, muidugi ka uued armukesed. 

Järgmiseks suuremaks sammuks edasi on ajaleheomaniku, rikka 

börsispekulandi ja rahvasaadiku Walter! vanapoolse naise 

võrgutamine, mis võimaldab Duroy*1 (nüüd kirjutab ta oma ni

me juba aristokraatlikult Du Roy de Cantel ning laseb oma 

nimetshtede alla graveerida parnnikrooni)tungid a ka Walter! 

perekonda. Bt Walter on vahepeal tohutu rikkaks saanud, siis 

otsustab Duroy proua maha jätta ning tütar Suzanne'i võrgu

tada, mis tal ka õnnestub. Nüüd pole tal ka Madeleine'i enam 

tarvis. Alatul kombel nuhib ta välja oma naise ja tema armu

kese kohtumiskoha, tungib koos politseikomissariga korteris-
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se ning tahab nad. Saanud lahutuse, abiellub ta Walter! tüt

rega. Romaan, lõpebki pulmadega, kusjuures autor annab mõista, 

et parlamendiliikme karjäär ja ministritööl ootavad Duroy'd 

veel ees. 

Peale Duroy karjääri kujutamise pole romaanis mitte vä

hem oluline kogu selle müüdavate ajakirjanike, börsispeku

lantide, parlamendi- ja valitsustegelaste maailma näitami

ne, kelle kätte on usaldatud rahva ja riigi juhtimine ja kes 

oma suuri volitusi kasutavad ainult rikastumiseks. Maupas

sant annab meile täpse ettekujutuse sellest, kuidas finants

tuusad valitsusohje endi käes hoiavad ja oma kasu huvides 

riiki igasugustesse sõjalistesse avantüüridesse tõukavad. 

Seetõttu on romaan ka tänase päevani püsinud pärmiselt ak

tuaalsena. Seda on korduvalt ekraniseeritud. Viimane „Bel-

Ami"-aineline prantsuse film osutus isegi niivõrd paljasta

vaks, et valitsus selle ära keelas. 

„Mont-Oriol" on Maupassant1! viimane teravalt sotsiaal

ne romaan. Selle tegevustik toimub väikeses maalilises kuur

ordis Kesk-Prantsuamaal. Selle läheduses avastatakse juhus

likult uus mineraalveeallikas ning oma perekonnaga ravil 

viibiv finantstuus William Andermatt taipab kohe, millist 

tohutut kasumit sellest võib saada, ruttab kiiresti maaoma

niku, rikka taluniku Orioliga kokku leppima, üleöö asutatak

se aktsiaselts ja aasta pärast avatakse juba uus kuurort uh

ke kasiino, sanatooriumide ja hotellidega. 

Romaanis cn pal|u huvitavaid, ajajärgule iseloomusta

vaid tüüpe, kes enamasti on antud satiirilises plaanis. Kii 

-näiteks uut tüüpi suurkapitalist Andermatt, kes teab eran

ditult kõigi asjade hinda ja seda, mis пяН sissn toovad, si

semiselt aga on täiesti tühine ja kõige vastu ükskõikne ini

mene, kes oskab ainult raha teha. 

Andermatt on abielus Christiane1 iga, markii de Raveneli 

tütrega. See- on tüüpiline tehing, kus rikas kodanlane abiel

lub aadlineiuga, et anda oma nimele suuremat hiilgust, aris

tokraat aga parandab oma majanduslikku seisundit. V&ga ise

loomustav kuju on seejuures Christiane'! vend Contran, suur-
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maailma keigar, hasartmängija ja naistekütt, kes oma õemeest 

küll põlastab, kuid temalt meelsasti laenab raha oma lõbus

tuste jaoks. Seejuures on ta Andermattist niivõrd sõltuv, et 

abiellub käsu peale talupoeg Orioli tütrega, pealegi veel 

vanema tütrega, kes talle ei meeldi, ja ainult selleks, et 

ihnsalt ja kavalalt vanamehelt kaasavara näol Andermatti 

jaoks vajalikku maatükki kätte saad a. Aristokraatsed sugula

sed on pankurile ainult tema nimel esinevateks marionetti-

deks, kes paraj ai juhul allkirja annavad. 

Romaani armas tusintriigi kannab Christiane,noor ja ko

gemusteta naine,kelle mehel pole tema jaoks aega. Gronträni, 

sõber Paul Brétigny1 ja Christiane'i vahel tärkab armastus, 

mis jalutuskäikude ajal vabasse loodusse Üha tugevneb.Brétig

ny on esialgu antud vastandina kogu sellele ärimeeste ja spe

kulantide maailmale. Ta on vaba rahaahnusest, kergesti süt

tiva romantilise iseloomuga, haritud ja peene kunstimaitsega 

mees, kelle vastu Christiane * is tärkab sügav ja tõeline tun

ne . Seda kibedam on pettumus. Ka Brétigny osutub tüüpiliseks 

kodanlikuks egoistiks. Rikka rantjeena on ta harjunud elama 

oma naudinguile, tunnistamata mingeid moraalseid väärtusi. 

Kui ta esimeses tuhinas on valmis suudlema isegi maapinda, 

kuhu tema armastatu vari on langenud, siis rasedusest moonu

tatud talje kutsub temas esile tahtmatu vastikustunde ja tü

dimuse. Peaaegu vastu tahtmist satub ta niisugusesse olukor

da, et lubab abielluda kavala talumehe Orioli noorema tütre

ga. Kui Christiane sellest pärast sünnitust kuuleb, siis saab 

temast „purunenud illusioonidega", sisemiselt murdunud naine, 

nagu me neid kohtame üsna sageli ka teistes Üaupassant'i 

teostes. 

Romaanis on veel palju teravalt väljajoonistatud tüüpi

lisi tegelasi, nagu rikas ja omamoodi kaval vana talupoeg 

Oriol, kes püüab küll võidelda Andermattiga, kuid on lõpuks 

siiski sunnitud laskma asjadel oma rada minna. Näeme, kuidas 

suurkapitalism tungib ka külaellu. Edasi terve galerii raha-

ja karjäärihimulisi sanatooriumiarste, kellele nende patsien

tide tervis on üsna teisejärguline küsimus, halvatust teesk-
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lev vana kerjus ja salakütt Clovis, kes hea raha eest asutu

se reklaamiks aeg-ajalt imepäraseim tervenemisi üle elab, 

jne. 

„Pierre ja Jean" (1888) on juba kitsamalt psühholoogi

line isiku- ja perekonnadraama. Siin leiab käsitlemist Mau

passant ' i novelliloomingus üsna sageli esinev motiiv - poja 

kahtlus, kas tema seaduslik isa on ka tema tõeline isa. See 

on antud kahe venna, Pierre ja Jean Roland'i omavahelise vae

nuna. mis lõpeb sellega, et Pierre lõpuks lahkub kodunt ning 

läheb laevale arstiks. Romaan paistab silma meisterliku psüh

holoogiaga ja äärmise kontsentreeritusega. Oluline on ka ro

maani eessõna, kus Maupassant käsitleb oma loomingupõhiraõt-

teid. 

Järgmised romaanid „Tugev kui surm" ja „Meie süda" on 

veelgi kitsamalt psühholoogilised, kusjuures mõlema tegevus

tik toimub nn. suurmaallmaa, peamiseks teemaks on aga armas

tuse probleemid. Esimeses k&sitletakse ka kunstniku küsimust 

kodanlikus ühiskonnas, paljastatakse kunstnikke-ärimehi, kes 

oma talendiga prostitueerivad. Väärib märkimist Maupassant'i 

irooniline ja paiguti isegi satiiriline suhtumine kõrgemasse 

seltskonda, öldisel-t aga tähistavad need teosed langust Mau

passant' i realistlikus loomingus. Tal oli kavatsus veelgi 

mitmeid romaane kirjutada, kuid haigus ja varajane surm ei 

võimaldanud neid plaane teostada. 

Lõpuks tuleks mainida Maupassant ' i reisikirju „P ä i-

k  e  s  e  a l l "  ( « A u  s o l e i l * ,  1 8 8 4 ) ,  „ V e e  p e a l "  ( „ S u r  

l'eau", 1888) ja „Ränduri elu" („La vie errante", 

1890), kus kaunite looduskirjelduste kõrval leidub teravalt 

nähtud pilte mitmesuguste rahvaste, eriti aga asumaade elust. 

Oli ju kirjanik kirglik rändur, kes oma purjejahil „Pel-Ami" 

väga palju ringi sõitis. Oma reisikirjades mõistab ta tera

valt hukka kolonialismi. 

Kokkuvõtteks tuleks Maupassant'i eriti esile tõsta kui 

suurimat novellikirjanikku prantsuse kirjanduses. Tema lõi 

realistliku novelli nüüd juba klassikalisteks muutunud vor

mid, tegi lõpu seni valitsenud hoolimptusele apll* ?я-ri vas-
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tu või, nagu TŠehhöv tema kohta ütles, „esitas niivõrd kõr

ged nõudmised, et vanaviisi kirjutamine muutus võimatuks". 

Ta näitas lühivormis leiduvaid tohutuid võimalusi igasuguse 

ainestiku käsitlemisel. Maupassant on läinud kirjandusaja

lukku romaani, eriti just lühiromaani meistrina. Naturalist 

likud ja dekadentlikud mõjustused ei suuda vähendada tema 

loomingu kui terviku väärtust ning Zola kõrval on ta XIX 

saj. viimasel veerandil kahtlemata üks suurimaid prantsuse 

kirjanikke, kes jätkas kriitilise realismi parimaia tradit

sioone ning tõi kirjandusse pai jugi uut. 

Eestikeelses tõlkes on Maupassant'1 teoseid ilmunud üs 

na arvukalt, eriti muidugi ajakirjanduses, sest seal avalda 

miseks on novellid eriti kohased. Enamik tõlkeid on aga kah 

juks juba vananenud ega suuda kuidagi anda Õiget ettekuju

tust Maupassant'ist kui suurest stiilimeistrist. Ainsa kaas 

a e g s e  t õ l k e n a  n i m e t a g e m  :  G u y  d e  M a u p a s s a n t ,  V a l i k  

novelle („Loomingu Raamatukokku" 1957, nr. 14). Vara

sematest tõlgetest võiks, mainida romaane „Pierre ja Jean", 

Tartu 1935; »Uus sõber", Tartu 1931; „Tugev kui surm", Таг 

tu 1930; „Oks Inimelu", Tartu 1927; novellikogudest - „Õek

sed Rondolid", Tartu 1930; „Valitud jutud", Tartu 1925. Pea 

le nende on-1929. a. ilmunud Tartus ka reisikiri „Vee pää.1" 
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L O U I S  A  К  A  5  О  N '  

Ma Õigust kuulutan uut päeva uskuda 

Ja kaunist muusikat ja rõõmsat naeru suil 

Ja päikest heledat mis tantsib üle maa 

Ja kuldab lehti meie puil 

Ma Õigust kuulutan öökulle küttida ̂  

Neid värsse võib nimetada Louis Aragoni loominguliseks 

kreedoks. Need pärinevad küpselt kirjanikult, kes oma nelja 

kümneaastase kirjandusliku tegevuse vältel on avaldanud üle 

50 teose. Aragon kuulub nende väheste vanema põlvkonna kir

janike hulka, kelle loomingulisi otsinguid kroonib sotsia

listliku realismi meisterlik rakendamine oma teostes „ Mauri 

ce Thorez on teda Õigusega nimetanud suurimaks kaasaegseks 

prantsuse kirjanikuks. Et Aragoni kirjanikutalenti on sunni 

tud tunnustama isegi tema vastased, seda tõendavad André 

Gide'i sõnad : „Aragon on ainulaadne, ta on erakordselt ande 

kas 

Käesolevate tõlkekatkendite eesmärgiks on vähemalt 
teataval määral edasi anda Aragoni luule stiililistki orta-
pära. Et näiteks Aragoni riimid ei jälgi mitmes suhtes klas 
sikalise prantsuse riimi põhimõtteid (ei tarvitse sarnaneda 
kirjapildilt, ei erine mees- ja naisriimides), pidas tõlki
ja võimalikuks kasutada aeg-ajalt irdriime, mille proport
sionaalne erinevus eesti „klassikalise poeetika" riimidest 
tohiks olla umbes vastav. Aragoni eeskujul on tõlkes loobu
tud ka kirjavahemärkidest. Mis puutub värsimõõtu, siis on 
enamik siin esitatavaist värssidest aleksandriinid - ühe-
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Tuiihinge1 оле luuletaja ja meisterlik romaanikirjanik, 

suure eruditsiooniga kirjanduskriitik ja raevukas pamfletist 

Aragon on pühendanud kogu oaa meheea võitlusele inimkonna 

Õnneliku tuleviku, rahu ja progressi eest. Kui kirjanikule 

ühenduses tema kuuekümnenda sünnipäevaga 1957.aasta Rahvus

vaheline Lenini rahupreemia määrati, tervitasid seda kõik 

rahu sõbrad kogu maailmas, kõik Aragoni ande ecustajad, kõik, 

keda täitis nördimusega sama aasta Nobeli kirjandusauhinna 

omistamine Aragoni kaasmaalasele — eksistentsialismi apolo-

geedile Camus'le. 

Rahupreemia annetamine Aragonlle oli ühtlasi tunnustu

seks sellele Prantsusmaale, mida Ehrenbnrg ainsaks tõeli

seks Prantsusmaaks nimetab ja mille kroonikaklrjutajaks ja 

laulikuks on Aragon, kes oma 1954èaas tai ilmunud suurpoee-

mis „Silmad ja mälu" kirjutab: 

Nüüd jätke laskmine -doktriini ypärast te 

Nüüd aitab masinaist kui vastas on idee 

On küllalt stâiameid ju purustanud surm 

Kui igal lillelgi on hea ta ©ma nurm 

Siis oma kevadet kas maist või taevast ka 

Ja oma rahuteed las süda uskuda 

Pascal! kihlveo jõul või Leniniga koos 

Vait aatom olgu lõpp suurtüki köhahool 

Kõik jätke laskmine Kõik jätke igal pool 

Kuid rahulaureaadi austavat nimetust ei toonud Aragoni-

le mitte ainult tema kirjanduslik looming, vaid ka kogu tema 

mitmepalgeline ühiskondlik tegevus. Ta on Prantsuse Kommu

nistliku Partei Keskkomitee liige, Prantsuse Kirjanike Rah

vusliku Komitee esimees, sama organisatsiooni häälekandja 

«Les Lettres françaises" direktor, ülemaailmse Rahunõukogu 

teist- või kaheteistklunnesilbilised värsid tsesuuriga kuuen
da silbi järel. Prantsuse süllaabilisele värsisüsteemile 
omane vaba rütmika on siiski peaaegu kõikjal asendatud kind
la meetrumiga (kas jambilise või anapestilisega). 
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liige ja Haritlastevaheliste Suhete Arendamise Rahvusvaheli

se Büroo sekretär, kui nimetada vaid Aragoni tähtsamaid ame

teid . 

Nõukogude inimesed hindavad Aragoni kõrgelt. Vene kee

les antakse välja Aragoni „Kogutud teosed" üheteistkümnes 

köites,millest 1961.aasta alguseks on jõudnud ilmuda 9 köi

det, 8 köidet proosat ja 1 köide luulet. Lisaks on eraldi 

ilmunud romaanid „Baseli kellad", „Kommunistid" ja ..Vaikne 

nädal", novellikogu „Kohtumised", poeem „Punane rinné* ja -Va

litud luuletused" ning artiklite ja kõnede valimik „Kirjan

dusest ja kunstist". Samuti on Aragoni luuletusi, jutustusi 

ja artikleid ilmunud perioodilis tes väljaannetes. Tema loo

mingu analüüsimisele on pühendatud mitu kandidaadiväitekir

ja ja tema elu ning tegevust on korduvalt käsitletud kirjan-

kriitilistes kogumikes ja ajakirjanduses. Eesti keeles on il-

jiunud „Kommunistide" esimene Köide, jutustus „Noorukid" (ko

gumikus „Kapitali kanna all") ja Aragoni sõnavõtt nõukogude 

kirjanike II kongressil „Realismist luules" (ajalehes „Sirp 

ja Vasar" ). 

Aragon on omalt poolt väga palju teinud Nõukogude Liidu 

ja nõukogude kirjanduse tutvustarniseks Prahtsusmaal. Kui kõ

nelda ainult viimastest aastatest, mainigem 1955. aastal il

munud esseedekogu „Nõukogude kirjandused" („Les Littératures 

soviétiHues"). Selles suure sotsialismimaa kirjandust küllalt

ki mitmekülgselt tutvustavas teoses peatub autor pikemalt 

sotsialistliku realismi rajajatel Gorkil ja Majakovskil, ana

lüüsib V. Ovetškini raamatut „Rindetervitusega", A. Mekaren-

ko „Pedagoogilist poeemi" ja N. Ostrovski „Kuidas karastus 

teras". Esseedekogu sisaldab samuti ülevaate Prantsuse-Vene 

suhete ajaloost ning muljeid ja mälestusi autori isiklikest 

kokkupuuteist iaajakovski, Gorki, Fadejevi, Gaidari ja teiste 

nõukogude kirjanikega, naaraatu põhiosa on pühendatud lühiüle

vaade tele nõukogude kirjandusest vabariikide kaupa ja sisal

dab põgusaid andmeid ka Eesti NSV kirjanduse kohta. 

tiöukogude kirjanduse süstemaatiliseks propageerimiseks 

koostab Aragon sarja „Nõukogude kirjandused", millest praegu 

- 61 -

t 



on ilmunud 7 köidet. 1. köide, „Sissejuhatus nõukogude kir

jandusse" („Introduction aux littératures soviétiques"), si

saldab A. Tolstoi, Pedini, Višnevski, Läcise, Kapijevi ja 

teiste novelle; 2. köide Aini „Buhhaara" , 3. köide Janovski 

„Ratsanikud", 4. köide Tõnjanovi „Mihlja", 5. köide Malõski-

ni „Kolkaelanikud", 6. ja 7. köide Auezovi „Abai". 

See valik annab ka seletuse sihikindlalt esinevale ter

minile „nõukogude kirjandused". Selle mitmusliku vormi ees

margiks on rõhutada meie kirjanduse paljurahvue elist iseloo

mu, anda vastulöök kodanlike kirjandusteoreetikute visale 

puudele samastada nõukogude kirjandus vene kirjandusega, juh

tida prantsuse rahva tähelepanu kõigi Nõukogude rahvaste en

neolematule kultuurilisele Õitsengule ja rõhutada sisult sot

sialistliku kirjanduse rahvuslike vormide mitmekülgsust. 

Arusaadavalt ei piirdu Aragoni kirjanduskriitiline tege

vus nõukogude kirjandusega. Aragoni suurest tööst prantsuse 

kultuuripärandi marksistlikul hindamisel annavad tunnistust 

tema teosed Stendhalist, Hugost ja Gourbet'st, eriline täht

sus on tema kirjutustel sotsialistliku realismi meetodi raken

damise vajalikkusest kapitalismi tingimustes - tees, mida il

mekalt kinnitab tema enda loominguline tee. 

X 

Oma silmad parteilt oma mälu talt sain 

toida teab iga laps ei teadnud тя seda 

Bt mu verel on v^rv mul on prantslase süda 

Kt pimedus on must seda teadsin ma vaid 

Oma silmad parteilt oma mälu talt sain 

kirjutab Louis Aragon oma luuletuses „Poeedilt parteile". 

Neisse ridadesse on ta suutnud kätkeda oma otsinguterikka elu

tee, oma piiritu tänulikkuse parteile, kes on teda õpetanud 

armastama kodumaad, võitlust ja elu. 

Louis Aragon sündis 3. oktoobril 1897 Pariisis. Tema lap

sepõlve ja nooruse kohta on väga vahe andmeid. Oma essees 

„Gorki valgus" kirjutab Aragon, et ta kaheteistkümneaastaselt 

avastas Gorki, kes sai siitpeale nooruki paleuseks. Aragoni 
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teostest selgub samuti, et ta on. käinud kolledžis, õppinud 

arstiteadust ja sõjaväevelskrina võtnud osa Esimesest maail

masõjast. 

Kirjanikukarjääri alustas Aragon nõhiliselt pirrnst sõ

da, ehkki ta oma esimesed värsid kirjutas juba 1917. aastal. 

Lahingutest oli ta kaasa toonud viha ja tülgastuse kodanlas

te vastu, kuid tema „protest" piirdus püüdega korralikke pür-

jeleid šokeerida. Йооге poeedi esimene luuletuskogu „Rõõmu-

mutuli" („Feu de joie", 1920), samuti aastail 1920-1928 il

munud teosed kannavad dekadentismi ja sürrealismi pitserit. 

Olgu siiski mainitud, et Aragoni sürrealism pole kunagi ol

nud päris „puhas": sürrealismi teoreetiku André Bretoni „as

sotsiatsioonide vahetu edasiandmise tehnikas" loodud seose

tuid ridu pole isegi tema esikkogus, ja vähemalt Claude Roy' 

k p o s t a t u d  k o g u m i k u  „ A r a g o n "  j ä r g i  o t s u s t a d e s  o n  k a  t e m a  d e 

kadentliku perioodi loomingust, hoolimata vormivigurdustest, 

siiski võimalik àru saada. 

Kakskümmend viis aastat hiljem iseloomustab Aragon poee

mis „Silmad ja mälu" seda tuisupead, kes ta tol ajal oli, kui 

Mõnd don Quijotet uut kes ründab raevuhoos 

Küll kipsist jumalaid küll ne'nde varjegi 

Kuid don Quijote osa ei suuda kirjanikku kauaks köita. 

Otsustavaks teguriks Aragoni siirdumisel progressileeri ku

juneb tema osavõtt intelligentsi esindajate protestikampaa-

niast koloniaalsõja vastu Marokos 1925_. a. Kaks aastat hil

jem, 1927. a. jaanuaris, astub Louis Aragon Prantsusmaa Kom

munistliku Partei liikmeks. Kuid parteisse astumine ei tä- | 

henda veel silmapilkset ümbersündi, eriti kirjaniku kunsti

listes tõekspidamistes. Veel 1928. a. ilmub Aragoni sulest 

sürrealismi propageeriv „Traktaat stiilist" („Traité de sty

le"), mida kodanlikud kriitikud siiani hardusega meenutavad, 

vastandades seda tänasele Aragonile. kes propageerib ja loob 

tõelist realismi, sotsialistlikku realismi. 

Võitluses kodanliku pärandiga, võitluses uue eest aitas 

Aragoni Gorki ja Majakovski suur eeskuju. 

Gorki oli Aragonile juba kolledžipäevii teenäitajaks 



veel tundmatu, aga kutsuva valguse poole. Hiljem õnnestus 

Aragonil sotsialistliku realismi rajajat tema kodumaal isik

likult külastada. 

jlajakovski otsustavat mõju Aragoni kujunemisele tõen

davad tema enda sõnad: „Luuletaja bta jakovski õpetas mind 

pöörduma miljonite inimeste poole, kes tahavad maailma üm

ber teha." Oma esimest kohtumist suure nõukogude poeediga 

kirjeldab Aragon raamatus „Nõukogude kirjandused" järgmi

selt: „5. novembril 1928 ühes Montparnasse'! kohvikus -

kuulsin tundmatut häält mind nimepidi hüüdvat. Pingil istu

vad tundmatud vaatasid mind, üks neist tõusis ja ütles ̂ Luu

letaja Vladimir Majakovski palub teid oma lauda..." 

Mida teadsin ma Majakovs-kist peale legendi? - - - àïida 

teadsin ma - - - sellest hiiglaslikust tegelikkusest, kust 

see :aees pärit oli - - - mõte sellest maast oli minu kolme

kümne aas tas tele huultele uimastav nagu alkohol, mida teadsin 

ma sellest peale möhe raamatu, piltide ja filmi „Soomuslaev 

„Potjomkin""? 

Ma istusin sellesse lauda, täis seda romantikat ja pa-

riislikku peadpööritavat teadmatust. Ma ei teadnud, et see 

annab minu elule täiesti uue suuna." 

Need kakskümmend viis aastat hiljem kirjutatud read an

navad tunnistust selle kohtumise pöördelisest tähtsusest Ara

goni elus. Lähedaste sidemete tekkimisele üajakovskiga aitas 

suuresti kaasa Aragoni tulevane abikaasa Elsa Triolet ^.kel

lega kirjanik samuti 1928. aasta novembris tutvus. Triolet, 

aajakovski elukaaslase T.ilin tiri ki tundis tulevast suurt 

nõukogude poeeti juba 1912. aastast alates ja Pariisis vii

bides peatus Vladimir Majakovski tema juures. 

2 
tilsa Triolet on esimene naiskirjanik, kes on saanud Con

court' i auhinna. Vene keeles on ilmunud tema novellikogu 

„Tundmatu ja teised jutustused", romaanid „Kutsumata külali

sed", „Roosid järelmaksuga" jt., eesti keeles „„Loomingu" 

Raamatukogus" novellivalimik „Avignoni armastajad". 
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Elsa Triolet'st sai Aragoni elu- ja võitluskaaslane. 

OH' sind kes viisid mu taas Õnne paradiisi 

Kes laule äratasid nii s Igaval mu sees 

Et tunnen iseend Su tahtel oma viisi 

Kui laps ma laulan ilma ees 

kirjutab Aragon nende esimesi kohtumisi meenutades. Armastus 

on inspireerinud" luuletajale kauneid värsse, mille rahulikku 

helgust võio võrrelda Verhaereni armastuslüürikaga. Elsa 

Triolet1le on kirjanik pühendanud enamiku oma teostest. Ro

maani „Kaunid kvartalid" („Les Beaux quartiers", 1936) jä

relsõnas kirjutab autor: „Ma pühendan selle, mis ma siin kir 

jutasin, ja kõik* mis ma tulevikus kirjutan ... Elsa Trio

let 'le , tänu kellele olen see, kes olen, kellele võlgnen, et 

leidsin pilvistest kõrgustest tee tõelisse maailma." 

19ЗО . a. sõidavad Triolet ja Aragon tulevikumaale,Sõu-

Mogude Liitu, rahvusvahelisele revolutsiooniliste kirjanike 

konverentsile Harkovis. 1934. a. võtavad nad osa nõukogude 

kirjanike esimesest kongressist ; nad on muide ainsad kapita

listlike maade kirjanikud, kes on osa võtnud kõigist kongres 

sidest. 

Nõukogudemaal veedetud õnnelikud päevad ja kirjaniku ak 

tii v n e  o s a v õ t t  p r a n t s u s e  p r o l e t a r i a a d i  f a s i s m i v a s t a s  t e s t  d e 

monstratsioonidest, mis viisid rahvarinde 1936. aastal võidu 

le, aitavad kirjanikul leida oma koha tõeliste kultuurimeist 

rite ridades. Ta on Hispaania vabariiklaste abistamise orga

nisatsioonide üks innukamaid loojaid. 1935. a. kirjutab Ara

gon: „Peida end, sõda - - - oleme need, kes valmistavad ette 

igavesi rahupäevi, kus inimene enam inimest ei ekspluateeri, 

kus ülemaailmne vabariik ei tarvitse enam karta fašismi möir 

gavaid koletisi ja söjaõhutajaid." D'Annunzio ja Marinetti ' 

fasistlikule sõjahüsteeriale seab Aragon vastu nõukogude kir 

janike esimesel kongressil formuleeritud sotsialistliku rea

lismi printsiibid. Ta on sügavasti veendunud, et nõukogude 

kirjanduse meetodit on võimalik rakendada ka kodanliku korra 

tingimustes. Kirjanduskriitilistes kogumikes „Sotsialistliku 

realismi eest" („Pour un realisme socialiste", 1935) ja „Sot 

- 65 -

9. 



sialistlik realism ja prantsuse realism" (»Le Realisme socia

liste et le realisme franpais", 1938) tutvustab ning propa

geerib Aragon sotsialistliku realismi printsiipe. 

Kirjaniku siirdumist kriitilise realismi positsiooni

delt sotsialistliku realismi positsioonidele on võimatu tä

histada aastaarvu või konkreetse teosega. Ent kahtlemata esi

nevad sotsialistliku realismi elemendid Aragoni loomingus 

juba enne Teist maailmasõda. Juba 1931• a. ilmunud luuletus

kogus „Jälitatud jälitaja" („Persécuté persécuteur" ) laulab 

poeet tuleviku Prantsusmaast, kus sõnad „prostitutsioon" ja 

„härra" on tundmatud, kus lapsed mängivad kalliskividega. Re

volutsioonilises poeemis „Punane rinne" („Le Front rouge", 

1930) ja luuletuskogus „Hurraa, Uraal" („Hourra l'Oural", 

19З4) Ulistab poeet nõukogude inimest - kommunismiehitajat. 

Romaanis „Baseli kellad" („Les Cloches de Bale", 1934) hakkab 

kõlama prostitutsioonist ja mehe türanniast vabanenud võrdõi

gusliku naise teema. Kogu romaanide sari „Reaalne maailm" 

(„Le Monde réel") on mitmekülgne pilt rahavõimul baseeruva 

kodanliku ühiskonna mandumisest ja kodanlikust keskkonnast 

pärinevate intelligentsi esindajate keerulisest teest prog-

ressileeri. Aragoni kujunemine sotsialistlikuks realistiks 

algab juba kolmekümnendail aastail ja areneb pidevas tõusu

joones . 

Teise maailmasõja ja vastupanuliikumise traagilistel 

ning kangelaslikel aastatel kaôvab Aragonist tõeline „kodu

maa poeet" - austav nimetus, mille Maurice Thorez talle an

nab Prantsusmaa Kommunistliku Partei X kongressil 1945. a. 

x x x  

On vale et meid võideti 

Maa vabas pinnas ikkagi 

Köeb korsiklase võidutarm 

uo patrioodid neile au 

Kes on me jõud kes on me arm 

Maki il9 au 

Vabadusvõitluse üleskutse lrbib punase niidina kogu Ara
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goni sõjaaegset loomingut. Tema teostes leidsid väljenduse 

rahva nördimus ja viha, vabaduseiha ja võitlus julgus. 

Teisest maailmasõjast võttis Aragon osa sõjaväearstina. 

Ta tegi kaasa Prantsuse armee juubeldava sissemarsi Belgias

se ja painajaliku taganemise Dunkerque1i. 

Mul see kurb illusioon mealest iial ei kao 

Kõik need hUtided see mass ja see sädelev suvi 

Autod kinkisid täis hõiskav Belgia laob 

Tasa värelev õhk Mesilindude sumin 

kirjutab poeet, meenutades vaimustatud vastuvõttu, mis sai ' 

озакз prantsuse sõduritele Belgia piiril. Belgia rahvas ter-
V 

vitas neid kui päästjaid, tundmatud neiud langesid sõjamees

tele kaela, sissesöitvad tankid uppusid sirelitesse. See oli 

mais, juunis taganes Prantsuse armee oma kodumaal, keset õits

vaid roose. 

Aiad Prantsusmaal mul meelest iial ei kao 

Kogu läbitud tee ääres tuhandeid roose 

Oli tuulgi neid täis Aga paanikat täis 

Läbi tormasid väed hirmutiibadel siit 

iga jalgratas hull kahur irvitav näis 

jätkab poeet sügava kurbusega, rääkides kogu Prantsuse armee 

nimel, kelle võitlusind ja palav isamaa-armastus ei suutnud 

kodumaad hävingust päästa: 

Sellel Õhtul Pariis oli alistund öeldi 

Seda ilmselt vahetult pärast Pariisi langenist kirjuta

tud luuletust tervikuna lugedes tajub toda alanduse tunnet, 

mis täitis luuletaja südant neid ridu kirjutades, seda pii

navat häbi, mida tundis iga prantslane Rethondes'i kapitulat

siooni hetkel,' mil kippus kaduma usk Prantsusmaa jõusse. 

Selles luuletuses flmneb ka Aragoni tolleaegse loomin

gu teatav piiratus: domineerib pigem nördimus kui üleskutse 

võitlusele. Suurelt osalt on see seletatav ka tsensuuritin

gimustega Vichy-Prantsusmaal-, kuhu Aragon pärast kapitulat

siooni asus. Progressiivsed kirjanikud rakendasid kõik oma 

jõupingutused selleks, et legaalseid avalaamisvöimalusi mak

simaalselt ära kasutada. „Meie seisukoht cli." kirjutab'Elsa 
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Triolet artiklis „Prantsuse kirjanikud sõjapäevil", „kasuta

da kõiki legaalse kirjanduse võimalusi - - - Sakslaste vaeta 

ei tohtinud kirjutada, aga miks mitte katsuda kirjutada 

Prantsusmaa poolt?" 

Patriootilistel luuletustel oli selline menu, et majan

duslikult mõtlev kirjastaja, kes 1940. a. oli üldse keeldu

nud Aragoniga kohtumast, avaldas 1941. a. soovi välja anda 

luuletuskogu „Südamevalu" („Le creve-coeur"), kuhu kuulub ka, 

eespool tsiteeritud luuletus „Sirelid ja roosid1". Raamatul 

oli ebatavaline menu: „Prantsusmaal, kus algab kommunistide 

giljotineerimine, saavutab poeet-kommunist oma luulega läbi

müügi, millist pole olnud kakskümmend aastat," kirjutab Clau

de Roy, rääkides neist värssidest, mida loeb terve Prantsus

maa ja koos Prantsusmaaga kogu maailm (1942 ilmub „Südameva

lu" Londonis, 1943 Beirutis). Lugeja oskas Aragoni kodumaad, 

Pariisi ilu ja Jeanne d'Arc'i ülistatavatest luuletustest väl

ja lugeda vihjeid Prantsusmaa häbistavale vangipõlvele ja oli 

autorile tänulik. 

„Sakslased ilmselt alahindasid prantsuse patriotismi 

ning luule tähtsust ja kogu ei konfiskeeritud," kommenteerib 

Elsa Triolet seda hämmastavat „leebust", mis tegelikult oli 

ainult lühinägelikkus ega kestnud kaua. 1942. a. Pariisis il

munud Aragoni ja Triolet* teosed konfiskeeritakse silmapilk

selt, lehtedes ilmuvad kirjutused, milles nõutakse nende ar

reteerimist. Aragoni poeem „Broceliande" (1942) saab juba ai

nult Šveitsis ilmuda. 1942. a. novembris lähevad Triolet ja 

Aragon põranda alla. Nad on lõpuni täitnud partei käsu, kes 

otsustas kasutada neid legaalseks tööks nn. vabas tsoonis 

(Vichy „vabariigis") „kuni viimse võimaluseni". 

Algab uus, illegaalse tegevuse periood, mille kestel 

kirjanikepaar korduvalt elukohta vahetab. Siitpeale on teh

tud lõpparve allegooriate, sümbolite ja vihjetega, Aragoni 

tsensuurikammitsaist vabanenud värsid kutsuvad nüüd avalikult 

võitlusele. 

Muide tuleb tunnistada, et ka Aragoni legaalselt ilmu

nud luuletustes esineb hulljulgeid otseütlemisi. 1941.a. au-
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gustis ülistab poeet vene inimeste kangelaslikku võitlust 

luuletuses „Raadiо-Moskva" (ilmus tol ajal pealkirja all 

„1941.aasta laul" ) : 

Ärka, kes magama uinundI Nüüd ole virgel 

Minema nukrus ja norutusI Selg aja sirgul 

Venelik vaprus las tõsta me võitluse kirge I 

Kuulata, Prantsusmaal Valmis sa nuga sea terav1 ' 

hüüab luuletaja, seades nõukogude inimeste vaprust oma kaas

maalastele eeskujuks. 

Tõeliselt põrandaalusel teel (kirjutusmasina pai jundus-

tes) levib seevastu 1942«a. alguses loodud dokumentaalkroo-

nika „Märtrite tunnismees" („Le Témoin des martyres"). See 

on pealtnägijate üleskirjutuste järgi koostatud kirjeldus 

hitlerlaste julmast pantvangide hukkamisest Chateaubriant'i 

laagris oktoobris 1941* Partei Keskkomitee saatis kirjaniku

le materjalid koos Jacques Duclos' märkusega: „Tee sellest 

monument." Aragon täitis auga selle parteilise ülesande.Tun

nustatud kirjanik, arvukate luuletuste, romaanide ja artik

lite autor, kirjutab ise t „Ma pole millegi üle maailmas nii 

uhke kui selle üle, et kirjutasin selle teksti." 

Nõukogude rahva kangelaslik võitlus àunnib fasistlikku 

ülemjuhatust ikka rohkem vägesid Prantsusmaalt idarindele 

suunama ja vastupanuvõitlejate-partisanide võim tugevneb. 

1942.a. hakkab illegaalselt ilmuma nädalaleht „Les Lettres 

françaises",asutatakse põrandaalune kirjastus „Bibliothèque 

Française". Peale lendlehtede kirjastatakse siin ka väikse

maid raamatuid. Esimene väljaantud raamat on François la 

Colère'i alias Louis Aragoni satiiriline poeem „Panoptikum" 

(„Le Musée Srévin"), mida on õigusega nimetatud sotsialist

liku realismi ilmseks võiduks prantsuse luules. Raevukalt 

paljastab poeet hitlerlaste ja višiilaste kuritegusid. Sur

malaagris piinlevatest naispatriootidest rääkides hüüab Ara

gon: 

3 
M.D.Eichenholz ja L.N. Gr alitski .Välismaine kiri and us. Tal
linn 1951, lk.638. 
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On nälja ülim äär on ülim võitluspinge 

Ei säärast Õudset teed ka Kristus eales astund 

Nii pole tormanud eal inimlikud hinged 

Ja ebainimlik maailm üksteise vastu 

Kuid kannatused ja piinad ei suuda prantsuse rahvast 

murda. Poeet ülistab võitlust vabaduse eest: 

Oo priius sinu eest pageb harfide vaikus 

Sind tervitab mu vaim ka läbi hukatuse 

Mu Prantsusmaa 

Luule kui illegaalsetele tingimustele kõige kohasem kir

jandusvorm kujuneb vastupanuliikumise aastail valitsevaks ko

gu prantsuse kirjanduses ja samuti Aragoni loomingus. Aragoni 

pseudonüümidest Jacques Destin, Arnaud de Saint-Roman ja 

François la Colère on kõige iseloomustavam viimane - Fran

çois Viha. Rahva kannatused, viha ja vabadusiha inspireeri

vad poeedile sütitavaid värsse, mis väärivad pagulaspäevade 

Hugo'd. Aragoni vastupanuluule on koondatud kogusse „Prant

suse äratussignaal" („La Diane française"). See pealkiri väl

jendab ilmekalt kodumaa poeedi ülesannet: kutsuda üles võit

lusele. 

Aragoni luuletuste tohutust populaarsusest annab tunnis

tust see, et tema „Vabaküti laul" ja mitmed teised luuletu

sed kujunesid prantsuse partisanide võitluslauludeks. 

Ei tohi oodata Su poja valisid 

Ju mõrsjaks vabaduse selle mässaja 

kirjutab Aragon „Vabaküti laulus", pöördudes Prantsusmaa poo

le. Nende ridade ja kogu oma võitlusluulega astub poeet—kommu

nist välja degoollaste poolt levitatavate „ootusmeeleolude" 

vastu. 

Prantsusmaa Kommunistliku Partei Keskkomitee liikme Gab

riel Peri kangelassurmale on Aragon pühendanud kaks suurepä

rast luuletust: „Legend Gabriel Pe'rist* ja „Ballaad sellest, 

kes piinades laulis". Viimane kujutab kangelase hukkamiseel-

set ööd. See luuletus on üles ehitatud dialoogile Gabriel 

Peri ja tei-: allstuna keelitavate timukate vahel ? 

Ellu jääd sa ellu jääd sa 
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Nagu meie elad aa 

Ainus sõna võib su päästa 

Põlvili jääd elama 

Neli korda küsivad nad ja neli korda vastab vang: 

Kui kõik korrata ma saaksin 

Kordaksin siis sama teed 

Aragoni põrandaalune tegevus ei piirdunud ainult kirjan

dusliku loominguga. Ta organiseeris Lõuna-Prantsusüaa kirja

nike teoste kirjastamist ja oli sidepidajaks Lyoni kirjanike 

ja arstide vastupanuorganisatsioonide vahel. 1944.a. suve

kuudel andsid Aragon ja Triolet kahekesi ühes väikelinnas 

välja põrandaalust ajalehte. 

Kui prantsuse rahva kangelaslik võitlus lähenes v3idu-

kale lõpule, sõitis Aragon äsjavabastatud Lyoni. Ajalehtedes 

ilmusid Aragoni ja Triolet' pildid, uus politseiprefekt kor

raldas nende auks vastuvõtu. Lyoni raadio andis mitu saadet, 

kus François la Colère luges oma luuletusi. Juubeldavast 

Lyonist sõitis kirjanikepaar revolutsioonilise võitluse tu

les vabanenud Pariisi. 

Õhk varemeid ja valu täis 

Nii kerge kerge meile näis 

Me värve kõikjal silma puutus 

Tuul muutus terve elu muutus 

Kirjutab Aragon mõni aasta hiljem, kurbusevarjundiga neid 

kauneid päevi meenutades. Vabastuspäevade helgesse taevasse 

ilmusid peagi tumedad pilved. Londonist ja Alžeeriast naas

nud parempoolsed poliitikategelased tegid kõik, et vähendada 

kommunistliku partei juhtivat osa Prantsusmaa poliitilises 

elus ja liitlased-vabastajad hakkasid end Uha rohkem Prant

susmaa siseasjadesse segama. 

Illegaalsetes tingimustes asutatud kirjastuse „Biblio

thèque Française" direktorina ja Prantsuse kirjanike Rahvus

liku Komitee, liikmena rakendab Aragon kogu oma energia võit

lusele Prantsusmaa tõelise sõltumatuse eest, demokraatlike 

vabaduste eest. Suure vaimustusega tervitavad prantslased 

Aragoni luuletuskogu „Prantsuse äratussignaal" (1.trükk 1944, 
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2.trükk 1947) ning jutustuste ja novellide kogu "Prantala9te 

langus ja suuraa"(„Servitude et grandeur des Prançaia*Д945) 

kuhu kuulub ka eesti keeles ilmunud jutustus „Noorukid". Nii 

saota soe vastuvõtt saab osaks enne sõda alustatud ja 1945.a, 

lõpetatud romaanile »Auréllea?. Ikka uusi ja uusi kordustrük 

ke nõutakse kirjaniku varem-*!llegaalselt või välismaal ilmu

nud tepstest. 1944.a. avaldatakse satiirilise poeemi .Panop

tikum" 3. ja 4. trükk (kaks esimest illegaalsed). 1947.a.il-

щиЬ romaan .^ge^sjy.^d ülakorralt" („Les Voyageurs de l'Impé

riale") parandatud ja täiendatud väljaandes ( 1940.a.avalda

ti Ameerikas romaani ingliskeelne tõlge, 1942.a.ilmunud esi

mene originaaltrükk konfiskeeriti hitlerlaste poolt). 

Erilist tähelepanu väärib 194iua« ilmunud artiklite ja 

esseede kogu „ Kommunistlik inimene* I („L'Homme communiste" 

I) »Autor on siia koondanud vastupanuliikumise ajai/<,eiag enne 

ja pärast sõd^ loodud publitsistlikud ja esseistlikud kirju

tised, milles ta arvas „võivat tabada kommunistliku inimese 

kuju, kes sünnib meie silmade ees." Gabriel Péri, Chateau-

briant'i märtrid, Maurice Thorez, Paul Vaillant-Couturier; 

töölised ja haritlased, kommunistid ja parteitud, kelle sur

maeelsetest kirjadest hoovad viha timukate vastu ja usku tu

levikku, - nad kõik on kaasaegse Prantsusmaa kangelased ja 

neis kehastuvad tulevikuinimese - kommunisti - aated ning 

püüdlused. „Kommunistlik inimene," kirjutab Aragon, „on re

aalne olend... rahvas suhtub temasse mitte nagu muinasjutu

lisse kangelasse, vaid nagu isikusse,kes on luu tema luust 

ja liha tema lihast." 1953.a. ilmunud kogumikus „Kommunist

lik inimene" II („L'Homme communiste"!!) jätkab autor kommu

nistide teema publitsistlik-esseistlikku käsitlemist. 

Tulevikuinimest® - kommunistide - tohutu mõju prantsu

se rahva elus tekitab reaktsioonilistes ringkondades hirmu 

ning viha ja nad ei vali vahendeid oma positsioonide kind

lustamiseks. 1947.a. õnnestub neil kommunistid-ministrid va

litsusest kõrvaldada ja Prantsusmaa kurikuulsasse Marshalli 

plaani lülitada. Prantsusmaa Kommunistlik Partei kutsus üles 

kõiki „töötajaid, kõiki demokraate, kõiki endisi vastupanu
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liikumisest osavõtjaid võitluseks vabaduse, rahu ja rahvus

liku iseseisvuse eest". Sellele üleskutsele vastas Louis 

Aragon luuletuskoguga „UusujalidameYalu" («Le Nouveau creve-

coeur", 1948). See pealkiri meenutab 1941.a. ilmunud luule

tuskogu „Südamevalu", kriipsutades alla 1947.a. Marshalli 

plaani Prantsusmaa poliitilise situatsiooni sarnasust fa-

sistliku okupatsiooniajaga. 

Kirjaniku kogu ühiskondlik ja kirjanduslik tegevus on 

kantud püüdest ära hoida äsjase õudse mineviku kordumist, 
4 

näidata kangelasliku „mahalastute partei" juhtivat osa 

prantsuse rahva võitluses fašistlike anastajatega, koonda

da kõiki hea tahtega inimesi uueks vastupanuliikumiseks -

võitluseks Prantsusmaa rahvusliku sõltumatuse eest. Neile 

suurtele probleemidele on pühendatud ka Aragoni romaan-epo-

pöa „Kommunistid" („Les Communistes"). 1949 - 1951 ilmunud 

kuueköitelist romaani alustas ta 1944. a. aprillis ja suur

teose kirjutamise aj aü. avaldatud 7 luule- ja 9 proosateost 

annavad tunnistust kirjaniku erakordsest töövõimest. 

Kui Aragon vastupanuliikumise viimastel võidukatel kuu 

del oma hiiglaromaani kirjutama asus f olid tema sulest juba 

ilmunud dokumentaalkroonika „Märtrite tunnismees", satiiri

line poeem „Panoptikum" ja kümned võitluslaulud, mis tõid 

talle kodumaa poeedi austava nimetuse. Põrandaaluse loomin

guperioodi jutustustes ja novellides oli tal juba Õnnestu

nud luua täisverelisi кangelaste-võitlejäte kujusid. „Kom

munistide" kirjutamise ajal käsitleb ta „Kommunistlikus ini 

meses" tulevikuinimese kangelaslikkust esseistlikus vormis. 

Suure kirjaniku ja tulihingelise võitleja kogu varasem loo

ming on nagu ettevalmistuseks sellele eeposele prantsuse 

rahva elust. 

x x x  

4 Selle nimetuse andsid prantslased vastupanuliikumise ajal 

kommunistlikule parteile, kes üldrahvaliku vabadusvõitlu

se avangardis sammudes kõige rohkem ohvreid kandis. 
. M' 
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„kommunistid" jätkab autori suurt romaanisarja „Reaalne 

maailm", kuhu kuuluvad „Baseli kellad" (1934), »Kaunid kvar-

J^lid" (1936), „Reisijad ülakorralt" (1942) ja „Aurelien" 

(1944)^. Sarja Üldpealkiri väljendab selgesti autori taotlust 

kujutada maailma tõepäraselt, anda realistlike piltide kogu 

XX sajandi Prantsusmaast. Aragoni „Reaalset maailma" nagu 

Balzaci „Inimlikku komöödiat" seob rida Ühiseid tegelasi ja 

sama perekonna eri generatsioonide esindajaid. 

Sarja avaromaani „Baseli kellad" sündmustik algab 1906. 

ja lõpeb 1912. aastaga. Romaani põhiteemaks on naise sotai-

aalne probleem, mida autor valgustab kolme naiskuju kaudu. 

Esimese osa nimikangelane Diane valib oma austajaid, peigme

hi, mehi ja armukesi varanduslikust „tsensusest" lähtudes. Ta 

on tiks „Reaalse maailma" korduvaid tegelasi ja jätkab ka järg

mistes romaanides varakate meeste vallutamist. Teise ja kol

manda, osa kangelannaks on naise sõltumatuse apostel Catheri

ne, kellele klassivõitlus tähendab naise võitlust mehe ülem

võimu vastu. Alles pikkade eksisammude järel hakkab ta lähe

nema töötavale maailmale. Meeldejäävad on autojuhtide strei

gi kirjeldused, kuid tööliste kujud on skemaatilised ja kah

vatud. Klara Zetkinile pühendatud viimane osa ülistab tõeli

selt võrdõiguslikku naist. Haaravalt ja poeetiliselt kujutab 

autor sotsialistide sõjavastast Baseli kongressi 1912.a. ühi

sed tegelased on veel suurtöösturid Quesnel ja Wisner. Viima

se „huvid" ulatuvad juba sel perioodil Balkanimaade kuninga

tele laenuandmisest koloniaalsõja finantseerimiseni Marokos. 

„Kaunid kvartalid", mida võiks nimetada Barbentane'ide 

perekonnaromaaniks, haarab aastaid 1900 - 1913. Teose üks 

keskseid tegelasi on doktor Riilippe Barbentane, provintsi-

linnakese Serianne'i linnapea. Arstist linnapea poegade Ed

mond ' i ja Armand'i к aud tir vastandab autor kaks kaasaegse kapi

talistliku ühiskonna noorsoo ees avanevat teed: Edmond'i tee 

viib läbi moraalse laostumise rikkusele, Armand'i tee l&bi 

kahtluste ja otsingute progressileeri, võitlejate ridadesse. 

ц 
Kõik neli romaani on ilmunud Aragoni „Kogutud teostes" 
vene keeles. 
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Vanem vend Edmond kuulub nende Pariisi raha ja kuulsust 

otsima tulnud noorukite hulka, kelle musternäiteks on Balza-

ci Rastignac. Kuid just teatav sarnasus mõlema noormehe vahel, 

kes naiste armastuse abil karjääri teevad, toob esile põhili

se erinevuse XIX ja XX sajandi „meie aja kangelase" vahel. 

Balzaci kangelane on aususes ja kasinuses kasvatatud auahne 

aadlivõsu, kelle võimed on Ule keskmise. Rastignac on oma 

seltskondliku karjääri algul siiralt veendunud, et raha on 

talle ainult vahendiks oma võimete õigel rakendamisel. Ko

danliku hundimoraali omaksvõtmine toimub tema poolt suurtes 

hingelistes võitlustes, järk-järgult. Ja kui Rastignacist 

saab minister, siis on ta oma ajastu arusaamade kohaselt 

hiilgavat karjääri teinud. Aragoni kangelane Edmond Barben-

tane on keskpärane olend, kes oma arstiteaduseõpingud pärast 

hetkelist kõhklust jõukuse vastu vahetab, kuigi,, pääsemine" 

tuleb Quesnelilt, kelle armukest Edmond armastab. Romaanis 

„Aurélien" saab noorest Barbentane'ist juba Quesneli väimees 

ja pärast suurtöösturi surma üks äriilma tuusasid. Südame

tunnistusepiinad ja kahtlused on talle võõrad, -triasjadega 

tegelemiseks puuduvad tal huvi, anne ja tahe. „Kord varandu

se peremeheks saanud, oli tal ainult Uks soov - et seda jät

kuks tema eluajaks." Ja kui üks teine vaene noormees Andrien 

Arnaud (esineb ka „Kommunistides") talt naise Blanchette'i 

koos varandusega üle võtab, abiellub ta lihtsalt Carlottaga. 

Sellest, tema ja suurtöösturi ühisest armukesest, on vahepeal 

saanud tema ämm ning leskproua Quesnel. Seda kahekümnenda sa

jandi Rastignaci, kelle eesmark on lihtsalt luksuslikult ve

geteerida, kohtame põgusalt ka „Kommunistides". 

Armand Barbentane'i arenemistee, mida autor kujutab pa

ralleelselt vanema venna omaga, kulgeb risti vastupidises 

suunas. Usklikust poisikesest kasvab romaani käigus inimene, 

kes teadlikult asub töölisklassi poolele. Vestlus vana tram

mijuhiga paneb linnapea noorema poja esmakordselt mõtlema, 

mida õieti tahendab teenida ainult viis franki kuus. Pere

meeste abistamiseks võitluses streikijate vastu organiseeri

takse Serianne'i kuldsest noorusest fašistlik löögirühm „Pro 
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patria", kuhu pihiisa sunnib astuma ka Armand 1i, keda ema 

valmistab vaimuliku kutse vastu. Noorukeile õpetatakse relva 

käsitsemist ja lihtsaid töid, et nad streigi korral võiksid 

töölisi asendada, ning Armand Õpib trammi juhtimist. Ta hak

kab juurdlema, kas osavõtt halastamatust võitlusest töölis

te vastu, kes nõuavad töötasu tõstmist, tõesti tähendabwtsi-

ta oma patrioodikohust". Paater ähvardab teda nende mõtete 

eest igavese põrgutulega. Armand kaotab usu, unistab näitle

ja elukutsest, Õpib lütseumis filosoofiat ja loeb salaja 

„Humanité'dH. Kokkupõrke tõttu isaga lahkub noormees pere

konnast ja sõidab Pariisi. Siin õpib ta sotsiaalset ebavõrd

sust omal nahal tundma. Ta pääseb vabrikusse tööle ainult 

protektsiooni tõttu ja streigimurdjana. Viimane asjaolu sel

gub talle alles, vabrikus ja ta mõistab, et tegelikult ta töö 

tab jällegi peremeeste poolel, tööliste vastu. Kolmandal töö 

päeval saab ta üle oma hirmust ähvardava nälja ning peavar

juta oleku ees ja ühineb streikijatega. Tööliste allajäämi

sest tingitud süngesse meeleollu toob see fakt uut lootust 

ja usku oma jõusse. Seltsimees streigikomiteest ütleb Õigus

tatult: „Seltsimehed ... näete, et kunagi ei tule meelt hei

ta!" Nende sõnadega lõpeb „Kaunid kvartalid", romaan Armand 

Barbentane'i noorusest. „Kommunistides" kohtame endist kõhk

lejat ja kahtlejat juba „Humanité" kaastöölisena, võitleja

na, kes on eeskujuks noorematele seltsimeestele. 

„Reisijad ülakorralt" käsitleb teistest romaanidest va

rasemat perioodi. Teose sündmustik algab 1899, a. Pariisi 

maailmanäitusega ja lõpeb Esimese maeilmasõja- puhkemisega. 

Peategelaseks on siin Pierre Mercadier, „Kommunistides" esi

neva noor«: kunstniku Jean-Blaise Mercadier' vanaisa, kelle 

individualistlik „mäss" raha ülemvõimu vastu väljendub sel

les, et ta ühel ilusal päeval oma naise ja kaks last sinna

paika jätab. Ta on omamoodi tarbetu inimene, kelle skeptit

sism, põlgus poliitika vastu, kultiveeritud individualism ja 

isikuvabaduse probleemid on vpga iseloomulikud Prantsusmaa 

sajandialguse haritlastele. Romaani lõpul aValdab Pascal Mer 
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cadier (Paxil Mercadier' poeg ja Jean-Blaise'i isa) kindlat 

veendumust, et „see on viimane sõda. Meie lapsed ei pea mi

dagi säärast nägema ... Kui peaksin kärvama, kärvan, kuid... 

Jeannot ei pea sõda tundma." Nende mõtete valgusel omandab 

Jeannot', s.t. skulptor Jean-Blaise'i sõttaminek „Kommunis

tides" traagilise varjundi: hoolimata rahvaste rahupiilidest 

Õnnestus imperialistidel lahti päästa Teine maailmasõda. 

„Heisijais Ulakorralt" on üheks keskseks tegelaseks 

J e a n-Blaise'i vanaonu kunstnik Biaise d'Ambérieux. beda vana 

aadlisuguvõsa musta lammast, kes on omastest lahkunud, et pü

henduda kunstile, kontame ka kõigis järgnevais romaanides, 

kaasa arvatud „Kommunistid". 

Järgmine romaan „Дш-élien" haarab ajaliselt kahe maail

masõja vahelist perioodi ja kujutab sõjast naasnud varaka 

noormehe Aurélieni sihitut vegeteerimist. Pärast mitmeaas

tast kaevikuelu ei huvita teda karjäär ega varanduse suuren

damine, kõik tundub mõttetu. Kuid piisab ainult sissetuleku

te osalisest vähenemisest, et sundida Aurélien Leurtillois'd 

muutuma selleks asjalikuks ärimeheks, kellena teda kohtame 

„Kommunistides". 

Erilist huvi pakub romaani epiloog, mis ajaliselt kan

dub perioodi pärast Pariisi langemist ja kujutab seega seni 

ilmunud „-^ommunistide" esimesest sarjast hilisemat ajajärku. 

Paar päeva enne kapitulatsiooni kohtab kapten Leurtillois 

väikeses provintsilinnas oma elu ainukest suurt armastust -

naist, kellest ta lahkus kaheksateist aastat tagasi. Kahe ar

mastaja vestluses, keda lahusolu on teineteise silmis idea

liseerinud, põrkavad kokku kaks ellusuhtumist. Aurélieni jaoks 

on sõda lõppenud, ta ei mõista naise ärritust ja nördimust, 

ta soovib ainult kiiremat vaherahu sõlmimist. Naise ahasta-

vaile sõnadele - „Mõelda, et Pariisi ei kaitstud:" - vastab 

ta tuntud fraasidega vastupanu mõttetusest ja vajadusest Pa

riisi hoida, bee Prantsuse armee kapten leiab Pétaini olevat 

vapustavalt liigutava ega käsita naisele enesestmõistetavat 

tõde, et ausam on võideldes surra kui põlvili elada. 

See võitluse ja „kultuurse alistumise" kokkupõrge „Kom
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munistidele" vahetult eelnevas romaanis on avaakordiks epo

pöale, mis on tervenisti pühendatud patriotismi ja kosmopo

litismi, kommunismi ja fašismi vastandamisele. 

„Kommunistides" kujutab Aragon kõige süngemat ja kõige 

kangelaslikumat perioodi prantsuse rahva elus - aastaid 1939 

- 1945. Praegu ilmunud kuus esimest raamatut moodustavad ka

vatsetava suurteose esimese tsükli „Veebruar1939 - juuni 

1940". Eesti keeles ilmunud esimene köide1 sisaldab algupä

randi kolm esimest raamatut, ajaliselt veebruar 1939 - märts 

1940. Kavatsetud alapealkiri „Romaan Prantsusmaast", millest 

autor hiljem loobus, väljendab ilmekalt Aragoni loomingulist 

eesmärki: oma tegelaste saatuse kaudu kujutada Prantsusmaa 

kõiki ühiskonnakihte, nende käitumist Teise maailmasõja eel

õhtust kuni vastupanuliikumise võiduka lõpuni. Romaani laia

haardelisus ja tegelaste suur arv (üle saja viiekümne) tin

gib teose mitmeplaanilise kompositsiooni, mis meenutab Ehren-

burgi „Tormi" ülesehitust, kuigi „Kommunistide" tegevus ül

diselt jääb Prantsusmaa piiridesse. Ajaloolised sündmused on 

edasi antud historistliku täpsusega, iga fakt on allikate 

järgi kontrollitav. 

Epopöad prantsuse rahva saatusest alustab Aragon pro

loogiga, mis käsitleb vabariikliku Hispaania kangelasliku 

võitluse viimaseid traagilisi tunde. Niisugune algus pole 

juhuslik - oli ju Hispaania kurbmäng eellooks Prantsusmaa 

tragöödiale. Romaani esimestest lausetest peale on selge, 

kuidas kiidetud mittevahelesegamise poliitikat praktiliselt 

teostati: „Juba viis paeva paiskusid läbi halvasti tõkesta

tud Ida-Püreneede kõikide mäekurude sünged taganejate hul

gad. - - - Seal, kus nad lootsid leida eest leina ja prants

laste külalislahkust, võtsid neid vastu toored sõdurid ja 

sandarmid." Prantsusmaa piir oli suletud. Müncheni kapitu-

latsioonipoliitika teostajad ei nLe ega taha näha kahe naa

berriigi saatuse traagilist ühtsust, seda Prantsusmaad äh

vardavat kohutavat ohtu, mida endast kujutab fašismi võit 

Hispaanr.as. Politikern Visconti hoiatus, „et nüüd tuleb ta-

"estahtmata arvestada ?rancot Kui meie naabrit ja et Prantsu-
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se vabariigi huvid - - - peavad meil seisma kõrgemal Hispaa

nia vabariigi huvidest", varieerub romaanis edaspidi. Nõuko

gud e-Pr an ts use -Inglise läbirääkimiste ajal on kodanlike po

liitikute arvates ainsaks tõeliseks ohuks, „kui Hitlerile si

sendatakse, et ta on Umber piiratud...". Pärast sõja kuuluta

mist suunatakse kõik püüded heade suhete säilitamisele Mussо-

liniga ning kogu aeg kinnitavad ministrid ja parlamenditege

lased silmakirjalikult, et seda tehakse Prantsusmaa huvides. 

Karjuv vastuolu valitsevate reaktsiooniliste ringkondade sõ

nade ja tegude vahel läbib kogu romaani. Valitsus kinnitab, 

et ta peab ristisõda demokraatia ja vabaduse eest, kuid ka

sutab sõjaseisukorda kõigi demokraatlike vabaduste hävitami

seks , töölisklassi partei - kommunistliku partei keelamiseks, 

laimuprotsessi lavastamiseks kommunistide-deputaatide vastu. 

„Ametlikule" Prantsusmaale vastandab autor tõelise 

Prantsusmaa esindajad. Proloogis kohtame kõigepealt kommunis

te Pierre Cormeilles 'd ja Albert Oustric'i, kes hispaania in

telligentsi abistamise komitee esindajatena püüavad valitsuse 

kitsendustest hoolimata vabadusvõitlejaid aidata. Koos his

paania seltsimeestega võitles antifašistide ridades viimse 

hetkeni prantsuse tööline-kommunist Raoul"Blanchard, kes ku

juneb üheks eepose keskseks tegelaseks. 

Iga rahvusvahelise brigaadi sõdur teadis, et võideldes 

Franco vastu võitleb ta kogu maailma ähvardava fašismiohu 

vastu. Prantslased surid, sosistades : „Pariisi nad ei võta." 

Tšehhide viimseks sooviks oli, et hitlerlased ei jõuaks iial 

Prahasse. 

Blanchard 1i jumalagajätus surmavalt haavatud Antonioga 

kõlab kommunistide alistamatus ja võidukindlus. „Pead elama, 

pead paranema, peame jätkama võitlust..." sisendab prantsla

ne oma hispaanlasest sõbrale. „Võitlus ei lõpe veel. Lüüa

saamine ei tähenda midagi," kordab Raoul iseendale Prantsus

maa tragöödia lõpu eel, kui ta pommirahe all Dunker^ue'i suu

nas taganeb. „Kartmatult kõigega uuesti otsfast peale hakata," 

mõtleb koonduslaagrist põgenenud Antonio jalgsi Pariisi poo

le minnes. Kommunistide veendumust, et tulevik kuulub neile, 
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ei suuda kõigutada partei põranda alla ajamine, julmad rep

ressioonid ega surmanuhtlus. Trotsides surma ja vanglat, as

tusid naised mobiliseeritud meeste asemele. Rahuliku vapruse

ga täidavad põrandaaluse võitluse hädaohtlikke ülesandeid Ro

se Ducellier, Marguerite Corvisart, Micheline Vallier, Pau

lette Blanchard, Yvonne Gaillard ja teised. 

Kommunistide võitlustahet ei murra Prantsusmaa sõjaline 

kokkuvarisemine ega fasistliku okupatsiooni algust tbhista-

v_ad massimõrvad. Romaani lõpul jcäb kõlama organiseeruva vas

tupanuliikumise teema: -boissoni kaevurid alustavad relvade 

kogumist, hakatakse levitama illegaalset lehte, tehakse ette

valmistusi tõeliseks rahvasõjaks. 

Autori taotlused ei piirdu kommunistide ja fašistide 

vastandamisega. Romaani põhiteemaks on XX sajandi suur teema: 

võitlus kapitalistliku ja sotsialistliku ideoloogia vahel ini-

meste teadvuses. Mitmesugustesse rahvakihtidesse kuuluvate 

meeste ja naiste, vanade ja noorte saatuse kaudu kujutab Ara

gon prantsuse rahva teadvuse ärkamist. Robert Gaillard või 

Jean-Paul Mercadier, kelle tee ilmselt viib kommunistide ri

dadesse, pole ainsad, keda autor sümpaatiaga kujutab. Kirglik 

katoliiklane kolonel Avoine ja vana liberaal advokaat Watrin 

kuuluvad samuti hea tahtega inimeste ridadesse. Kumbki neist 

ei jaga kommunistide poliitilisi veendumusi, kuid nad, nagu 

enamik prantslasi, ei pea õigeks, et kedagi poliitiliste veen

dumuste pärast taga kiusatakse. Prantsusmaa Kommunistliku Par

tei ärakeelamine on keskmise prantslase meelest vastuolus 

Prantsuse kodanliku revolutsiooni ja Pariisi Kommuuni kodumaa 

traditsioonidega. Kõigi demokraatlike organisatsioonide vastu 

suunatud repressioonid, valitsevate ringkondade reeturlik või

metus maad vaenlase agressiooni vastu kaitsta, tagakiusatud 

kommunistide patriotism, kangelaslikkus ja hingesuurus sunni

vad revideerima ametliku „avaliku arvamuse" poolt sisendatud 

tõekspidamisi. „On hetki ... ma ei mõista enam midagi sellest, 

mis toimub," tunnistab Jean de Moncey Raoul Blanchard 1 iie. 

Ta ei saa ise veel aru, et mitte mõista on teatav progress, 

isiklikud tähelepanekud ja kokkupuuted kommunistidega kõigu-

- 80 -



t-avad tema цек-û aïnetlikesse- s e ipùk.Ohtad çe se.. " 

Jean. de Moncey1 d võiks tingimisi nimetada romaani pea

tegelaseks. Tema kaudu npitab autor kodanlikust keskkonnast 

pärinevate noorte, .keerukat arenguteed, mis- viib kodanluse • juu

rest progressileer-i. Jean, nagu kõik-noored inimesed, otsib 

oma .kohta elus,' tahab leida ideaale, miil« nimel elada. Kuid 

kodanlikus keskkonnas peetakse vaimustust ja ideaale halva 

maitse ning vanamoelisuse tunnuseks. Jean püüab end jäägitult 

teadusele • pühendada, ent ars-titeaduseõpingud ei suudä haara

ta .kaheksateistkümneaastase- nooruki kogu mõttemaal-lma, ka 

kerge armuseiklus ei vähenda suurenevat sisemist tühjusetun

net. kangelaslikkust ja kartmatust näeb nooruki otsiv pilk 

ainult kommunistide juures'. Noorel meedikul ,tekib huvi nende 

inimeste vastu, kes ilmselt on leidnud selle, mida tema otsib: 

ideaali, mille nimel elada.$a surra. Ta tahaks neid i.deaale * 

.tundma Õppida, kuid usklikust, väikekodanlikust perekonnast 

pärineval üliõpilasel lähe'b küiralt palju-aega, et hàkata-aru 

saama proletaarlasele enesestmõistetavatest asjadest. "Juba 

ametiühing 'on Jeanile kana täiesti'arusaamatu mõiste. Alles 

sõjaväes hakkab talle tõeliselt selguma* et kommunistidel on 

õigus, kui nad süüdistavad valitsust sõjapidamises rahvq, 

mitte sissetungiva vaenlase vastu. Vestlused Raoul Blanchar-

d'iga aitavad tal vabaneda kodanlikust šovinismist ja kasva

da tõeliseks patrioodiks. Ja kuigi ta veel 1940.a. juuni al

guses (romaani lõpul) kinnitab, et ta pole kommunist,tahen

dab talle sõna „meie" juba seltsimehi selle sõna õiges ja 

suures tähenduses. 

Jeani elus on tähtsal kohal-tema ja Ceoile'i armastuse 

lugu, millele autor on pühendanud palju kauneid lehekülgi. 

Rikka abielunaise ja vaese noormehe armastus pole iseenesest 

kahtlemata uudne teema, kuid Aragon käsitleb seda „igavest 

probleemi"teisiti kui Balzac või Stendhal. Noorte „romaan" 

on lahutamatult seotud nende- arenguromaaniga. Teose kestel 

muutub Cécile jõudeolekus luksusnaisest inimeseks, kes ar

mastuse ja inimväärse elu nimel on juba valmis loobuma oma 

varandusest ning keskkonnast, kus on möödunud kogu ta senine 

elu. 
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Raamatu epiloog on pühendatud noorte armastajate teine

teiseleidmisele. „Elu on tugevam. Tugevam kui inimesed ja 

surm ja sõda..." kirjutab autor romaani viimastel lehekül

gedel, rõhutades epiloogi mõtet - elu ja armastuse võitu 

surma ning hävingu üle. 

4- + 4* 

„Kommuniste" on nimetatud ajalooliseks romaaniks ja sel 

le poolt räägib asjaolu, et selles romaanis pole Hispaania 

kodusõja traagiline lõpp, Teise maailmasõja puhkemine, 

Prantsusmaa Kommunistliku Partei ärakeelamine, sakslaste 

pealetung 1940.a.mais ja Pariisi kuulutamine lahtiseks lin

naks sama aasta juunis mitte lihtsalt „taust", millest ole

nevad ainult „olustikulised detailid". Neil sündmustel on 

pöördeline tähtsus iga tegelase isiklikus elus, kogu prant

suse rahva elus. Historistlikku pilti aitavad süvendada aja

loolised isikud: kommunistliku partei võitlejad Benoit Fra-

chon, Etienne Fajon, Georges Politzer, Jean-Rlchard Bloch 

ja kodanluse esindajad Petain, Reynaud, Daladier, Churchill, 

Huntziger jt. Kuid me ainult „kohtame neid", põhiliselt kan

navad romaani väljamõeldud tegelased. 

Ja nende väljamõeldud tegelaste tugev realism on teose 

Õnnestumise aluseks. Teema tähtsus ja õige marksistlik kä

sitlus uksi ei taga teatavasti veel head romaani. Selleks 

otsustavaks teguriks ja liikumapanevaks jõuks, mis teeb „va

jalikust raamatust kunstiteose, on elulised tegelaskujud 

Aragoni karakteriseerimisoskuse aluseks on võime lasta luge

jal kangelasi järk-järgult sündmuste keigus „avastada",. Ras

kesti haavatud Joseph Gigoix' kommunistlik meelsus, tema ka

vatsused, kuidas just sõjainvaliidina parteile demonstrat

sioonidel kasulik olla, selguvad alles neljandas raamatus, 

kuigi Joseph Gigoix esmakordselt esineb juba teise raamatu 

lõpus. 

Oma tegelaste olemuse järkjärguline avamine, detailide 

liitumine terviklikuks kujuks on Aragoni karakteriseerimis

oskuse ainult üks külg. Peamine on, et ka tema kangelased 

ise muutuvad ja arenevad, ühesõnaga - nad on antvyl arengus. 
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Jean-Blaise Mercadier on romaani algul kunstnik-boheemlane, 

keda huvitavad ainult kunst ja armastus. Fuid tema sõbra 

François Lebecsji vangistamine ja inimjaht kommunistile-rahva-

saadikule Florimond Bonte'ile „pühas" parlamendihoones vii

vad veendunud apoliitiku niikaugele, et ta tahab astuda kom

munistliku partei liikmeks. Ja kuigi tal ei õnnestu seda te

ha, sest arreteeritud Lebecq on ainuke kommunist, keda ta 

tundis, peab ta end ise sellest hetkest peale kommunistiks. 

Armees püüab ta kogu aeg käituda nii, nagu tema arvates 

käituks tema kommunistist sõber. Väga huvitavalt ja psühho

loogiliselt põhjendatult on antud Robert Gaillard1! komplit

seeritud kuju. See Nõukogude-Prantsuse Sõprusühingu sekretär 

mõjub algul peaaegu ideaalse positiivse kangelasena, kuigi 

ta oma parteiliselt kuuluvuselt pole kommunist ega soovi sel

leks ka saada. Ent kui algavad vangistamised ja jälitamised, 

haarab teda tõeline tagakiusamismaania, tema ainsaks elusi

suks muutub hirm enda ja oma perekonna saatuse pärast. Alles 

ülekuulamisel murrab äkiline vihahoog tema ettevaatlikkuse 

ja ta süüdistab ülekuulajat selles, et juhtkond on viinud 

Prantsusmaa hävingule, ning kinnitab, et kommunistidel on 

kõiges õigus о 

Aragonil pole illustratiivseid „vaenlasi üldse" või „po

sitiivseid kangelasi üldse". Suurtööstur Wisner, kelle hiig

laslikud autotehased ja tähtis koht Prantsusmaa majanduselus 

meenutavad Renault*d, on kahtlemata tüüpiline kapitalist, 

tal on Monzie, Visconti ja. Malot' näol oma usaldusmehed va

litsuses ja parlamendis. Seaduspärane on ka tema aktiivsus 

sõjasepitsustes Nõukogude Liidu vastu. Kõige selle tüüpilise 

juures ei järgi Aragon laialt levinud „tüüpkarakteristikat", 

mille kohaselt on soovitav tööstureid ja magnaate kujutada 

täielike võhikutena kultuuriküsimustes. Wisner on näiteks ku

jutavas kunstis hästi kodus, kuid ta ei muutu meile selle 

tõttu sugugi sümpaatsemaks. Vestluses filmistaar Rita Lan-

doriga juhib ta kõneluse maalikunstile ainult selleks, et 

välja uurida, kas tema kaunis vestluskaaslane tegi kaasa te

ma pärija ning vennapoja Fredi salapärase reisi. Preili I.an-
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dorl huulilt pudenev märkus „öise vahtkonna* hiljutisest na-, 

gemisest aitab vanal rebasel kindlaks teh^', e< veetlev Rita 

viibis1 hiljuti Amsterdamis; kus toimusid Predi mustad tehin

gud bitlerlastega (Rembrandt! kuulus maal asub teatavasti ; 

Amsterdamis). 

Kapitalistliku leeri esindajate monumentaalseid kujusid 

•on loonud kriitilise realismi suurmeistrid eesotsas Baizapi-

ga, negatiivsed tegelased on ka kaasaegsete .progressiveete 

kirjanike teostes ning autori enda varasemates romaanides 

õnnestunud. Tõusvat progressileeri on aga vEhestel. kapita

listlike maade kirjanikel Õnnestunud kujutada sellise tõe

truudusega kui Aragonil „Kommunistides", kus „Reaalse maa

ilma" tegelaste ritta astuvad elulised ja paeluvad võitleja-

kujud. _ . 

.• Tõöl-istel-kommunistidei* Raoul Blanchard ' il, "'Guillaume 

-Vallier'l, Joseph Gighoix1!, Etienne -Decke ril jt. on igaühel 

oma nägu, oma kordumatu karakter. Samuti erinevad üksteisest 

haritlased Lucien Çtfsbron ja Armand Barbentane,-Pierre Cor-

mçillés.ja Bichel Pelzer. Kõik nad on täisverelised, elavad 

Inimesed. „Kommunistide" positiivsete kangelaste elulisuse 

„saladuseks" on -nende "karakteri terviklikkus, nende voorused 

ja puudused tulenevad orgaaniliselt samadest karakteriomadus-

test. Võtame näiteks parteirakukese sekretäri François Le-

'becqi, kes „eraelus" on panga kassapidaja. Sellise" elukutse 

eelduseks ja üha süvenevaks tulemuseks on -äärmine korralikkus 

ning täpsus. Kuid parteilises töös osutub see tfipsus kahe te

raga mõõgaks. Normaalsetes tingimustes op 'Lebecs ideaalne sek

retär. Kuid uues, -poollegaalses olukorras, kus „Humanité" on 

juba suletud, kuid kommunistlik partei pole veel ära keela

tud, ei suuda ta kohe orienteeruda. Ta-keeldub paljundamast 

lendlehte, mille päritolu kohta tal puuduvad kindlad andmed. 

Aga niipea kui põrandaalune side on jalule seatud, muutub Le-

bectj-rahulikuks ja asub innukalt tööle, sest nüüd toimub kõik 

j ä l l e  k r t i g i  r e e g l i t e  j i i r g i ,  n a g u  s e d a  n õ u a b  L e b e c t j i  l o -  -  J .  

. Kuid paljud positiivse leeri esindajad, näiteks Raoul 

Blanchard või Lucien СеяЬгоп, pole varustatud ühegi „pahega" , 
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ent siiski 0^1 nad sUgavalt injptiHarud. 

Piiritu andumus -töölisTclASsi üritusele ei v; lista nende 

juures üldinimlikke *tur>d,eitl.. Autor ei kujuta kommunisme „ide

aalsete" kangelastena, kellele ohtudes^ ja võ,itlue»s "iial- ei 

•meenu nii „ tuhisçd asjad" nagu isiklik elu," Francois LebecM-

esimeseks mõtteks vangistamishetkel on „mitte mõelda Marti

ne 'iie,. lastele". Alles peale ülekuulamist kengi jõudnuna 

„lubas ta endal mõelda Martine ' iie, lastele ja vanale ema

le *Raoul' Blantehard , kellel õnnestub Hispaania pinnalt 

lahkuda mõni hetk enne frankistide verist võitu, lubab endal 

ошв näisele Paulette'iie ja pojale mõelda alles siis, kui ta 

on jõudnud üle piiri. 

Tänu sõnadele „ta ei lubanud endal", „ta lubas endal" 

mõelda kodustele („ta ei mõelnua" ja „ta mõtles" asemel) ta

jume Lebeciji ja Blanchard'i hella armastust naise ning laste 

vastu, mõistame, et oma isiklike murede teadlik allasurumine 

võitluse huvides nõuab neilt pingutusi, ja hindame nende en-

nastsalgavust. Eriti aga hindame Aragoni võimet paari detai

li abil edasi anda olulisi psühholoogilisi momente. Psühho

loogiliselt põhjendatult on esitatud ka peaaegu tfielik era

elu puudumine selliste tegelaste puhul na£u „Humanité" toime

tuse liige Armand Barbentane ja' hispaanlane Antonio. Barben

tane ort kaotanud isikliku „väikekodanliku" Õnne (naise on ta 

hüljanud), Antoniolt võttis frankistide võimuletulek kõik ja 

tema elu ainus eesmärk on siitpeale võitlus. Oluline on ka 

see, et isikliku elu puudumist pole tehtud positiivse k"aege-

lase suuruse kriteeriumiks. Aragon on osanud näidata jus-t 

kõige harilikuma reakommunisti kangelaslikkust kõhklematult ' 

ohverdada võitlusele isiklik õnn, rahulik perekonnaelu. His

paania vabadusvõitluse ajal lahkus Raoul Blanchard kõhklema

tult kodust ja ei tema ega Paulette arvanud hetkekski, et see 

võiks teisiti olla. „Kummelise sõja" ajal läheb Paulette põ

randa alla, enne seda külastab ta sõjaväes viibivat Raouli, 

et talle oma otsusest teatada. Ta ütleb lihtsalt: „Tead sa 

... ma teen parteitööd. Noh, ja ma tahtsin sulle eelda ... 

ma kavatsen Mondinet' saata Saint-Lublin1i ... Ema hoolitseb 
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seal tema eest hästi ..." Kumbki abikaasadest ei rr'cgi sel

lest, et isiklik elu peab alluma võitluse huvidele, et aeg 

nõuab seda. See kõik on niigi selge, ja Raouli kadedusega se

gatud imetlust väljendab ainult üks lause : „Tahendab, praegu

ne sõda on siis naiste sõda." 

Aragoni kangelaste kõne ja mõtted vastavad alati antud 

tegelase iseloomule ja situatsioonile, milles ta viibib. 

Blanchard, kes mitmendat päeva lõputus taganejate vooris viie 

sammu kaupa edasi sõites rooli taga istub, vaijendab oma mõ

tetes kommunistide võidukindlust ja võitlus julgust järgmi

selt: „See kirglik veendumus olla tugevam. Teada, et mul on 

Õigus. Loomulikult mitte minul isiklikult. Meil. Koos. See 

kirglik veendumus ... ent selles on elu mõte." Need lühike

sed ja veidi katkendlikud laused annavad tabavalt edasi mõ

tete voolu. 

Tegelaste mõtete vahetu edasiandmine on Aragoni kunsti

liste võtete hulgas tähtsal kohal. Teised kirjanikud, näiteks 

Stendhal, annavad samuti tegelaste mõtteid edasi, kuid need 

kuuluvad eeskätt vastava tegelase psühholoogilise iseloomus

tamise valdkonda. Aragoni sisemisel monoloogil on laiemad 

ülesanded - oma tegelaste mõtete kaudu tutvustab autor ka 

teisi tegelasi ja sündmusi. Sügav mure Maurice Thorezi pä

rast seostub kommunisti-deputaadi Lucien Cesbroni mõtetes te

da ennast Alzeerias bhvardanud atentaadiga ja suure rahu eest 

võitleja -Jean Jaurèsi tapmisega Esimese maailmasõja puhkemis-

hetkel, 31. juulil 1914. Autor annab selle assotsiatsioonide 

rea edasi suure psühholoogilise realismiga: „- - - öö Lõuna-

Alzeerias - - - keegi tulistas teda ... araablane tulistas 

... miks araablane0 - - - ainult sellepärast, et neile ei 

suudetud seletada - - - kuid Maurice'iga ei tohi riskida ... 

ei tohi, et kuul ... see oleks liiga rumal - - - Jaurès ..." 

Siit nähtub, et sisemise monoloogi vahetu emotsionaalne mõju 

võimaldab kokkusurutult palju ara öelda. Iseloomulik on mui

de see, et ajalooliste isikute karakteriseerimiseks ei kasu

ta Aragon sisemist monoloogi. Neile inimestele, kellest ena

mik veel elab, ei pane autor kunagi suhu sõnu, mida nad po
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leks öelnud ja mida poleks võimalik allikate järgi kontrol

lida. 

Kõik Aragoni stiililised võtted on alati seotud konk

reetsete sisuliste eesmärkidega. Nii on mitmeplaanilise kom

positsiooni eesmärgiks läbilõike andmine kogu Prantsusmaa 

elust. Tegelaste saatuste paralleelne kujutamine ja erineva

te miljööde vaheldumine on Aragonile üldse omane. „Kommunis

tides" rakendab ta konkreetsuse huvides sageli „aja ühtsust", 

s.t. annab ülevaate kõigest, mis ühel ja samal tunnil või 

päeval tema erinevate tegelastega erinevais paikades juhtub. 

Erinevaid miljöösid kujutavate lõikude ühtseks peatükiks si

dumiseks kasutab Aragon edukalt kordust. Neljanda raamatu XI 

peatükis kordub esimene lause „Pühapäevad pole pausid kõi

ges" iga lõigu algul. Peatüki algul juhatab see lause sisse 

ajalehtede teated Goebbelsi praalimisest, et Pariis valluta

takse juuni esimese poole jooksul ja 1. juuliks on sõlmitud 

rahu.^ Edasi kasutab autor sama lauset Cecile'i, advokaat 

Watrini ja Marguerite Corvisart'i ellu puutuvate iseseisvate 

lõikude algul. Samade sõnadega algab ka Norra vete ruineerimi

se plaane tutvustav lõik. Ja iga lõiguga on see korduv lause 

orgaaniliselt seotud, samuti on ta peatüki pealkirjana igati 

omal kohal. Pühapäev, 8. aprill 1940 pole tõepoolest paus ei 

üksikute tegelaste ega kogu Prantsusmaa elus ; viimast asja

olu rõhutab peatuki lõpp: pühapäeva ööl vastu esmaspäeva 

„okupeeris Saksa armee Taani". Norra vete ruineerimise plaa

nid jäid plaanideks. Olgu mainitud, et esimese lause kasuta

mine vastava peatüki pealkirjana on läbi viidud kogu romaa

ni ulatuses, kusjuures need pealkirjad esinevad ainult sisu

korras. Tegevuskohtade ja tegelaste kiire vaheldumine ühe 

peatuki raamides suureneb iga uue köitega, sündmuste palavi

kuline areng dikteerib autorile järjest tormilisema tempo. 

Sõja eelõhtut ja „kummalise sõja" perioodi käsitlevates esi

mestes raamatutes peab autor „koha lihtsusest" Ühe peatüki 

^ Pariis vallutati võitluseta 14. juunil ja juba 22. juunil 
kirjutati alla häbistavale Compiegne'i kapitulatsioonile. 
Kurikuulsa propagandasefi ennustus läks tookord taide. 
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raa/nes rohkem kinni kui IV raamatust esitatud n^itös. Seega 

kesvav'ad kompositsioonilised võtted orgaaniliselt V*äl ja-tex)-

se * tegevusest.. 

Sedasama võib.'öelda kunstiliste kujundite, kasutamise 

"kohta. Epiteedid ,/metafoorid .ja-võrdlused on alati seotud 

vaeétaVate te^elast£ "karâkteri je kir j.eldatava-.konkreetse si

tuatsiooniga- Kui Pierre Corme i!U es. V-tl eb : te pole- ainu

ke", lces nõuab õigust laulda „Mapael jeesi". ja meid on pal-

j.u nagu nähtamatuid, tähti taevas' . seltsimees...", siis ei 

v&ljendu ta nii kaunisõnaliselt mitte ainult sellepärast,- et 

ta.on kolledžiõpetaga, kellele meeldivad. poeetilised võrdlu-

sed> vaid eelkõige selleparast, e.t .Cormeilles. ise oma kaas— 

künelejat pimedas peaaegu ei näe,- tundis temas aga ära selt

simehe ̂ selle järgi', kuidas-ta räekäs Õigusest laulda „Marsel-

jeeši". Sõna „nähtamatuid" tähistab partei põrandaalust.olu

korda - kõmmuni s tid'e pere en sutir ja nähtamatu, nagu-on. loen

damatu tähtede arv, mida me ei näe. . -, ' 

"-Ujutades prantsuse rahva mitmesuguste kihtide esindaja-, 

te kasyu, erinevatë ueulistfe ja poliitiliste vaadetega ini

meste lähenemist kommunistidele, näitab Aragon, et meie aja^-' 

tül kuulub tulevik kommunismile. Oskus edasi anda tüüpilist, 
kujutada konkreetset tegelikkust revolutsioonilises arenemi

ses ning võime kujûtàda kommunistide kangelaslikkust ja 
prantstise rahva teadvuse ärkamist eluliste ning kordumatute 

tegelaskujude kaudu on sèlle epopöa haarava emotsionaalsuse 

aluseks. 
"uidugl on teosel ka püudusi - on juhtumeid, kus tege

vuskoha .jar jekordset vaheldumist mitte kohe esimesest lausest 

ei taipa, piir tegelase ja autori pilguga n^-htu vahel pole 

mõnikord selgesti eraldatav, esineb mõningaid faktilisi, vigu 

Soome ja Baltikumi" olud^ käsitlemisel. Kui vaadelda „Kommu

nistide" esimest ^arja nag-u täiesti .iseseisvat, teost, siis 

osutub romaani oluliseks puuduseks tegelaste suür arv.ja sel

lest tulenev tealrav kompositsiooniline hüplevus ning laiali

valguvus. Nende paljude t'egelaste ja. tegevuspaikade keskel on 

lugejal âjuti >^ske orienteeruda. Tuleb aga arvestada, et sa-
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ri „September 1939 - juuni 1940", nagu eespool mainitud, on 

„Kommunistide" esimene sari, millele peavad järgnema veel 

kaks, ja et „Kommunistid" on omakorda ainult Uks „Redise 

maailma" romaanidest. Autor 011 ise korduvalt kinnitanud, et 

seda teost ei tule vaadelda lahus tema varasemast loomingust, 

ja „Kommunistides" viitab ta paaris kohas otseselt eelmiste

le romaanidele. 

Lõpliku hinnangu „Kommunistidele" saab anda alles pä

rast teose tervikuna ilmumist. Kuid ka omaette teosena on se

ni ilmunud esimene sari Uks parimatest tänapäeva kapitalist

likus ühiskonnas loodud romaanidest. Selle ülimalt parteili

se teose on loonud kogenud kirjanik, kelle kunstimeisterlik-

kus haarab esimestest lehekülgedest peale. Tegelikult me ei 

märka vormilist külge - autori meisterlik karakteriseerimis-

oskus, tabavad detailid ja kaunid võrdlused sulavad orgaani

liseks tervikuks, sotsialistliku realismi meistriteoseks. An

des kõrge hinnangu sellele sügavalt patriootilisele suurro

maanile , ütleb Maurice Thorez: „See raamat ja tema autor tee

vad meie parteile au." 

„Kommunistide" tähtsus ulatub kaugele üle kodumaa piiri

de. Nagu ütles Nikolai Tihhonov nõukogude kirjanike teisel 

kongressil peetud ettekandes „Kaasaegne progressiivne maail

mani r j anaus" : „On võimatu üle hinnata sellise raamatu täht- . 

sust, nagu on Aragoni romaan-epopöa „Kommunistid"." See reakt

siooni võimutsemist, sõjakoledusi ja fašistliku sõjamasina 

võitu kirjeldav teos kutsub kõiki ausaid inimesi kogu maail

mas valvsusele ja võitlusele rahu ning demokraatia eest. 

Suurepärane romaan „Kommunistid", õigemini selle esime

ne sari, pole mitte juhuslik õnnestumine ega ka autori või

mete tippsaavutus. Kogu kirjaniku hilisem looming tõestab, 

et Aragoni arenemine jätkub pidevas tõusujoones. Viimase küm

ne aasta jooksul T „Kommunistide" kuuenda raamatu ilmumisest 

I95I. a. lõpul kuni I960, a. lõpuni - on ta meie käsutuses 

olevate andmete kohaselt, mis võivad oli a ebatäielikud, aval

danud veel 15 teost, ajakirjanduses ilmunud artiklitest je 

retsensioonidest rääkimata. 

Poeemid nS£lmad ja mälu"/ (1954), „Lõpetamata romaan" 



(1956), „'Elsa" (1959) ja „Poeedid" (i960) (kõik muide küllalt 

ki mahukad raamatud) märgivad Aragoni luuletajateed ja iga 

üksiku neist kuulutas arvustus ilmumishetkel Aragoni, kui 

mitte prantsuse kaasaegse luule tipuks, kuni Aragon järgmi

se poeemiga selle tipu ületas. Aragoni kui luuletaja suuru

ses ei kahtle muide enam ammu ka kõige parempoolsemad krii

tikud . 

Pisut teisiti oli lugu Aragoni-romaanikirjanikuga: ko

danlikud teoreetikud nutsid taga tema sürrealistlikke teo

seid, tunnistasid kuidagi „Aurélieni", kuulutasid aga Arago

ni proosateosed üldse ja „Kommunistid" eriti „kommunistlikuks 

propagandaks", sageli ilma et oleksid neid üldse lugenud. 

1958. aasta lõpul ilmunud „Vaikne nëdal" („La Semaine sain

te" ) ̂  lõi segi selle „selge süsteemi" Argonist kui suurest 

lüürikust ja kesisest prosaistist. „Vaikse nädala" võttis 

kriitika vastu peaaegu üksmeelse kiitusega. 8 

x x x  

Näiliselt viib „Vaikne nädal" meid minevikku. Tegevus 

hargneb Saja päeva algul. Napoleon on 1. märtsil Elba saarelt 

lahkunud ja liigub edasi PÕhja-Prantsusmaa poole, liites enda

ga käigu pealt sõjaväed, keda Louis XVIII saadab tema teed 

tõkestama. Esimeses peatükis on ta Fontainebleau's, mõne kilo

meetri kaugusel Pariisist. Viimases, kuueteistkümnendas pea

tükis lehvib Bourbonide valge kuningalipu asemel kõigi Prant

suse linnade kohal kolmevärviline rahvuslipp. Nende kahe pii

ripunkti vahel möödub nädal, 1815. a. „vaikne nädal" palmi

puudepühast, 19- märtsist kuni lihavõttelaupäevani, 26. märt

sini . 

Et jutustada neist seitsmest päevast, on Aragon valinud 

võtte, mida kinorežissöörid nimetaksid „ebatavaliseks rakur-

7 
Vene keeles ilmunud Aragoni „Kogutud teostes", samuti eri 

raamatuna. 

Romaani „Vaikne nädal" analüüs on toodud Jean Cathala 

järgi. 
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siks". Napoleon, kelle vaim valitseb kogu jutustuse Ule, 

jääb ise nähtamatuks. Ja tema pooldajad - peaaegu kogu ar

mee - jäävad tagaplaanile, välja arvatud kapten Dieudonné 

(sama, kelle järgi Gericault on maalinud „Lahingusse sööstva 

kürassiiriohvitseri" pea), kuigi ka tema jääb kokkuvõttes 

episoodiliseks kujuks. Autor asetab enese ja lugejad viimas

te Louis XVIII-le truuks jäänute hulka, kuninga ihukaitseväe 

ohvitseride hulka, võidetute laagrisse. 

Kaks süžeed põimuvad nii tihedalt ühte, et kui hakata 

neid ülevaatlikkuse huvides teineteisest eraldama, tähendab 

see romaani moonutamist. Ajalooline süžee: Louis XVIII ja te

ma õukonda kuni praeguse Belgia piirini eskortiva ihukaitse

väe taganemine, mis kiiresti muutub täielikuks kokkuvarise

miseks. Ja psühholoogiline süžee: inimeste kõhklused ja kaht

lused kesk seda kokkuvarisemist, kus nii paljud endalt küsi

vad, kus on kodumaa, kas Napoleoni või Bourbonide poolel. 

Nende inimeste hulgas on esiplaanil - siiski ei saa te

da pidada peategelaseks, äärmisel juhul ainult eelistatud 

peegliks - mees, kellest juhuslikult on saanud kuninga sõdur: 

musketäride nooremleitnant Gericault, kunstnik, kellele tema 

esimeste piltide läbikukkumine on maalimise vastikuks teinud, 

prantslane, kelle vaim tõstab mässu Napoleoni kuritegude vas

tu, keda restauratsioon Iiveldama ajab ja kellele vabariik 

on vaid mineviku müüt, „apoliitik", nagu ütleksime meie. Kok

kuvarisemine aitab tal avastada rahva, „teised", nimelt tänu 

ühele tööinimeste salakoosolekule, kus ta peidetult viibib, 

ja vana vabariiklase komandör Degeorge'i sõnadele, kellele 

ta oma hingeahastuse on usaldanud. Ja sel ajal kui 1793. a. 

veteran on hinge heitmas, hetkel, kui öös hakkavad helisema 

lihavõttekellad, mõistab Gericault oma tõelist missiooni: ta 

peab pöörduma tagasi maalikunsti juurde, kuid selleks, et 

tõeliselt luua, maalida inimese kannatusi ja suurust, maali

da oma rahvast. 

Kriitikute jaoks, kes jumaldavad žanre, kuulub „Vaikne 

nädal" seega ajaloolise romaani kategooriasse. Ста kaasaeg

sete silmis oli ka Marie Madeleine de la Payette'i „Cleves1! 
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vürstitar" („La princesse de Cleves") ajalooline romaan» 

meie oleme selle pisiasja täielikult unustanud..-. Märkigem 

siiski, et sellest vaatepunktist lähtudes kutsub „Vaikne 

nädal" kohe välja kaks ääremärkust. 

Kõigepealt annab ta tunnistust ebatavalisest eruditsi

oonist. Juba ainult tegevuskohtade, mundrite ja tegelaste 

käitumise kirjeldus eeldab lõputut arhiivides tuhnimist, 

„hullumeelset tööd", nagu ütleb Aragon, kes tunnistab, et 

kulutas sellele kolm aastat. „Kommunistide" autori puhul sel

line uurija kohusetunne ei üllata. Märkigem siiski, et see 

tõstab teda väga kõrgele, võib-olla isegi Hugost ja Meri-

méest kõrgemale. 

Kuid see põhjapanev eruditsioon ununeb täiesti, niivõrd 

on Aragonil Õnnestunud neid dokumendilademeid elama panna. 

Luge j a leiab enese hoobilt otsekui ümber istutatud teose 

keskkonda, ilma et ta tunneks vähimatki võõrastust. Esime

sest peatükist peale oleme meie ise Pantnéont 'i kasarmus 

koos nooremleitnant Gericault'ga. Ja viimases peatükis jäta

me koos temaga.jumalaga kapten Dieudonnéga, kelle vuntsid 

on meile Louvre'ist tuttavad. Aragon kirjutab, et ta tegi 

kaasa taganemise koos kuninga ihukaitseväega, iga lugeja teeb 

seda koos temaga. 

Ja siiski on „Vaikne nädal" midagi hoopis muud kui aja

looline romaan selles mõttes, nagu me prantsuse kirjanduses 

harjunud oleme. Ta toob sellesse zanri nii palju uusi elemen

te, et ta viimaks selle raamidest lõplikult üle kasvab. 

Tähtsaimaks neist elementidest on marksistlik Ajalookä

situs. See on ideoloogiline karkass, mis kannab teost algu

sest kuni lõpuni. Ettekujutus, mille Aragon meile sündmustest 

ja ajastust loob, tuleneb täielikult ajaloolisest materialis

mist. 

Et kirjanik—kommunist ajaloolise romaani puhul lähtub 

sellisest seisukohast, on muidugi iseenesestmõistetav. Polii

tiline võitleja ja kirjanik moodustavad ühe isiku. Üks asja

olu väärib aga rõhutamist: Aragoni kui marksisti seisukohad 

ei jää teose kunstilisest terviklikkusest lähtudes kuskil 
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võõrkehadeks. Kõik tuleneb teose sisemisest loogikast. Het

kekski ei unusta autor, et ta kirjutab romaani; kordagi ei 

paiska ta žanre segi ega lange teadusliku artikli sõnastusse 

või laadi. 

Seda võimet alati truuks jääda ajale, kohale ja tingi

mustele, neid julgeid võtteid ja hiilgavaid lehekülgi on te

gelikult võimatu edasi anda väljaspool konteksti: Gericault' 

isa tähelepanekud Napoleoni sõdade kajastumisest börsil; ta

gasitulek Elbalt Beauvais* tööliste vaatevinklist; hertsog 

de Richelieu vaated selle kohta, et aadel ei tohi jätta ko

danlusele monopoli tööstuses; Babeufi endise võitluskaasla

se François Ricard'i („härra Joubert") arutlused masinatest, 

mis „muudavad suhteid inimeste vahel", majanduse osast sõda

des, Napoleonist,„kelle hävitas 1811.a. majanduskriis", ja 

kodanluse suurmeeste ärakasutamisest töötavate hulkade juhti

de poolt; pilt rahva jõududest nende lõhestatuses, ja siiski 

juba äragnud teadlikkuses vastuolust nende majanduslike 

nõudmiste ja keskklasside poliitiliste loosungite vahel.Näi

teid võiks tuua lõputult. 

Kõige märkimisväärsem on siiski ajaloolise materialismi 

osa puhtkirjanduslikus käsitluses. Õige historistlik lähene

mine võimaldab Aragonile vältida prantsuse ajaloolise romaa

ni kaht kõige tavalisemat komistuskivi. 

Esimene on kiusatus vaadelda minevikku oleviku valgusel, 

selgitada eilset tänase abil. Selle igavese kordumise teooria 

mõistab Aragon kõige kategoorilisemalt hukka. „Pole midagi 

absurdsemat kui hinnata ja selgitada minevikku oleviku põh

jal," ütleb ta kolmeteistkümnendas peatükis. 

Veel sagedamini aga osutub klassikaline ajalooline ro

maan teistsuguse pettekujutluse ohvriks. „Nimelt on sisse

juurdunud tõekspidamistel suur võim kirjaniku üle," ütleb 

Aragon („Lettres Françaises", 20.nov.1958). Tõepoolest, kui 

mitte kõik, siis enamik meie möödunud sajandi ajaloolisi ro

maane on aidanud kindlustada „kivinenud" tõekspidamisi, idea

listlikust ja sageli väga reaktsioonilisest ajalookäsitusest 

sündinud müüte: „Richelieu julmus" Dumas' „Kolmes musketäris" 
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või „Jakobiinlik fanatism" Hugo romaanis „Üheksakümne kol

mas aasta"^ („Quatre-vingt-treize"). Saja päeva periood ku

biseb rohkem kui ükski teine niisugustest „sissejuurdunud 

tõekspidamistest": keisririik - ülemaailmse kuulsuse ja sise

maise õitsengu periood; keiser - ületamatu suurvaim, keda 

ümbritsevad üliinimestest marssalid; Napoleoni tagasitulek 

Elbalt kui „kotka lend kirikutornist kirikutorni" kõigi pat

riootide üksmeelse heakskiidu saatel. 

Aragon raiub julgelt sihid legendide võlumetsa. 

Ta kummutab müüdid, mis ümbritsevad sündmusi: meenutab 

keisririigi „kohutavat müüdavust", tema sõdu, mida rahvas 

vihkas, ja tööinimeste viletsust; näitab küllaltki suure osa 

prantslaste umbusklikku suhtumist Elbalt tagasitulekusse; 

teeb tajutavaks, kui hirmus raske oli valik ausatele inimes- . 

tele, keda Napoleoni-kuitus ei pimestanud; rõhutab, et ainult 

maailma dialektiliselt vaadata suutvad arenenuma vaimuga ini

mesed olid võimelised mõistma, et Napoleonist saab see, kel

le rahvas temast teeb, ja et neil ei õnnestunud laiu rahva

hulki veenda ega kaasa tõmmata. 

Ta kummutab müüdid, mis ümbritsevad tõekspidamisi: Na

poleoni samastamine Prantsusmaaga, kujutlus, et kangelane ei 

sõltu ajaloost ja rahvas seisab klassidest kõrgemal, revolut

siooni võitude imepäraseks pidamine; ta lükkab ümber reetmi

se abstraheeritud käsitluse väljaspool psühholoogilist, sot

siaalset või ajaloolist konteksti, sõjalise vapruse vaatle

mise lahus tema alusest - kollektiivsusest. 

Ja ta kummutab müüdid, mis ümbritsevad inimesi* Napo

leon on edev ja auahne. Tema kindralid oskavad oma raha tu

lusalt paigutada. Ney eksis sõjaväelise aumõiste vastu. Ge

ricault pole mustervabariiklane, kellena ta biograafid teda 

kujutavad: ta keeldus võitlemast 1810.a.,ta ei kaitsnud oma 

kodumaad 1814.a. ja musketäriks hakkas ta snobismist. 

Marksistlik lähtekoht aitab hajutada kõik pettekujutlu

sed. Materialistlik ajalookäsitus teeb „Vaiksest nädalast" 

kristallselge romaani - esimese omataolise Prantsusmaal -, 

q 
Eesti keeles ilmunud pealkirja all „Tapakirve aastal". 
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mis tõeliselt pühib minema vagajutud. 

Kuid Aragon ei tõuka ebajumalaid troonilt mitte hävita

rni s rõõmust : ta purustab neid, et ruumi teha sellele, mis on 

tõeliselt suur. Kui ta kummutab müüdid, mis ümbritsevad sünd
musi, siis selleks, et taastada ajastu tõeline draama: „aeg, 

kus inimeste arusaamad kodumaast ja rahvast pidid ühtaegu 

olema kõige selgemad ja kõige segasemad""1"0. 

Kui ta kummutab müüdid, mis ümbritsevad tõekspidamisi, 

siis selxeks, et paremini esile tuua rahvustunde ärkamise 

ja arenemise mõtet kogu tema traagilisuses. Kui ta kummutab 

müüdi üliinimestest, siis selleks, et paremini ülistada ini

mest. 

üks joon Üllatab kohe ka „Vaikse nädala" kõige pealis

kaudsemat lugejat: selles romaanis pole peaaegu üldse jäägi

tult negatiivseid tegelasi, puhtakujulisi lurjuseid. Aragon, 

vahedapilguline Aragon, kelle teost ei saa edasi anda õpet

like laadapiltide seeriatega, armastab oma tegelasi. Ta tun

nistab seda: „Romaanikirjanik pole ainult kohtunik, kes tege

lastelt aru pärib... ta on ka Uks neist... Pole nii musta kur

jategijat, et ta ei otsiks temas uinuvat valguskiirt" (pea

tükk IUI). See loov sümpaatia aitab leidâ ja näidata „uinu

vat valguskiirt" ka kõige vähem luulelistes kujudes. Karmi 

sõjamehe Maodonaldi puhul näiteks on selleks inimlikkuse 

sädemeks salajane muusikaarmastus, mis tëda pärast Wagrami 

lahingut, kus tema armeekorpuse manööver on otsustanud võidu, 

paneb väikese austria majakese varemeis haavatuna puhates 

unistama mitte kuulsusest, vaid sellest, et „nende ees on 

Viin, kus elas Beethoven". Marssal Berthier1, „vaese näost 

kollase, tüüaka, kõhuka, põlvepikkuse Berthier'" puhul on 

selleks inimlikkuse sädemeks imepärane armastus, mida ta ju

ba kakskümmend aastat tunneb naise vastu, kes nüüd on kuue

kümnene, selleks on tema surm, tema enesetapmine, mis osutub 

lunastuseks.. Kolonel Fabvier', tolle kaheksateistkümnenda sa

jandi ohvitserist seikleja jaoks, kelles on- juba tunda kahe

kümnenda sajandi poliitilist agitaatorit, on selleks inimsu-

10 Aragon, Vastused nädalalehe „Express" korrespondendile. 
- 95 -



se sädemeks tema romaan marssal Duroci lesega, „Täiusliku 

naisega", keda ta armastab Austerlitzist saadik, kelle leina 

ta respekteerib, sest Duroc oli tema seltsimees, ja kellega 

ta pärast 1830.a.lõpuks abiellub. See inimsuse säde. on ku

ninga ihukaitseväe noorte aadlike meeleheide hetkel, kui 

Louis XVIII jätab selja taha piiri, sest need noorukid,keda 

tühja südamega kõlupeadeks peeti, uskusid, et monarhia ongi 

Prantsusmaa... 

Romaan tuleks lehekülg-leheküljelt uuesti läbi võtta: 

lootusetult armunud kaubareisija Bertrand'! verterlik enese

tapp; komandör Richard'! episood - aristokraat, kes meele

heitest naise truudusetuse pärast valenime all sõjaväkke as

tus ja tundmatu kerjusena Vene vangist tagasi pöördub; to

reda grenaderi d'Aubigny sonimine viletsas hurtsikus (tema 

kukkumine hobuse seljast kujutab Õnnetut juhust, mille läbi 

hiljem sureb Gericault).; printside viimane öö Prantsusmaa 

pinnal - kõik need on vapustavad stseenid, mida romaanis nii 

palju esineb, ja mille emotsionaalne jõud paneb hinge kinni. 

Sellel romaanil on Uks eriline väärtus, mida me väga vähes

tes raamatutes niisugusel määral kohtame: prantsuse kirjan

duses lõpmata haruldane, peaaegu ainulaadne piiritu inimlik 

kaastunne, mis on vene romaani suureks vooruseks. 

Ja nagu vene romaanis, on see kaastunne inimese vastu 

lahutamatult seotud inimliku ülevuse tunnetamisega, inimese 

kohustusega võtta seisukoht sündmuste ja inimeste suhtes, 

kõige suhtes, mis teda ümbritseb, ühesõnaga valida. Ja „Vaik

ses nädalas" valivad kõik tegelased. Mitte ainult instink

tiivselt, impulsi mõjul, nagu poole pajuki mehed11 valivad 

keisri ja aadlikud kuninga, vaid eeskätt mõistuslikel kaa

lutlustel . Vabariiklased valivad Napoleoni täies teadlikku

ses sellest, mida temalt karta võib. Rojalist Lamartine va

lib - ta ei emigreeri, et mitte muutuda välisvaenlase kannu

poisiks. Gericault valib - ta pöördub tagasi oma lõuendite 

juurde, sest rahva tundmaõppimine on talle avanud uue tee 

11 
Bourbonid saatsid enamiku Napoleoni ohvitseridest noole 

palgaga erru. 
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kunstis. 

„Vaikse nädala" autori meelest valib inimene, kes ini

mese nime väärib, alati, kui raskeks asjaolud ka valikut ei 

teeks. Sest inimvääriliselt saab indiviid ennast teostada 

ainult kodanikuna. 

Selle väite tõestamine on tehtud veelgi ilmekamaks sel

le läbi, mida võiks nimetada „Kolmedimensiooniliseks алакз*. 

Kriitiline realism tunneb ainult kaht ajalist dimensi

ooni : olevikku ja minevikku, seda, mis toimub tegevuse kes

tel , ja tagasipöördumisi minevikku. Tulevikku, seda, mis juh

tub pärast sõna „lõpp", on meil vabadus kujutleda, nagu soo

vime. Isegi kui autor meid kuidagi selleks sugereerib, jääb 

see alati ainult hüpoteesiks, mis ei kuulu enam teose raami

desse. Just selles punktis paljude teiste hulgas annab sot

sialistlik realism midagi uut ; ta toob romaani sündmustikku 

endasse tulevikuelemendi, mis ainsana annab saatustele ja 

sündmustele nende tõelise tähenduse, sest nagu Aragon ütleb, 

„mehed ja naised ei ole ainult varasema maailma pärijad, nad 

ei kanna endas mitte ainult minevikku ja" vastutust teatava 

tegude rea eest, nad on ka tuleviku ivad" (peatükk XIII). 

Seda aja kolmandat dimensiooni võiks just ajalooline 

romaan kergemini kui ükski teine tajutavaks teha, sest aja

lugu annab meile andmeid selle kohta, mis saab tegelastest 

ja missuguse pöörde võtavad sündmused pärast raamatu sulge

mist. Ometi on selle zanri klassikud seda võimalust kasuta

nud vaid põgusate sähvatustena, vaid dramaatilise efekti 

saavutamiseks : näiteks väikese Hännibali ilmumine keset oh

verdamist Moolokile Flaubert1i „ Salambos". Aragon seevastu 

kasutab seda võimalust süstemaatiliselt. Just tuleviku läbi, 

mille meie noore sänsimonisti Augustin Thierry kentsakale ku

jule juurde mõtleme, äratab tema vestlus Gericault'ga nii sü

gavat vastukaja. Just sellepärast, et oleme lugenud „Sõjaväe

elu orjust ja suuraet" („Servitude et grandeur militaire"), 

liigutab meid napp, kommentaarideta pildike nooremleitnant 

Alfred de Vigny»st, kes Saint-Poli teel mõtiskleb ennastsal-

gavusest kui ülevast teemast. Just sellepärast, et me tunne

me prantsuse töölisklassi verist ajalugu üheks ateistküamen-
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dal sajandil, omandavad niisuguse dramaatilise pinge „härra 

Joubert'i" asjatud katsed koondada rahva jõude. Just selle

pärast, et me teame - nelja aasta pärast valmib „„Meduusa" 

parv" - muutuvad Gericault' arutlused lihavõttekellade heli

na saatel veel erutavamateks. 

Kuid pole eeldatud, et lugeja peaks kõike teadma. Ja kui 

on karta, et tal teadmistest puudus tuleb, kasutab Aragon tu

leviku valgustamiseks originaalset võtet: otsest vahelesega

mist jutustuse käiku. Toetudes oma isiklikele kogemustele 

noore sõjaväearstina Saarimaal 1919. a. kaasaelatud strei

gist, selgitab ta meile kümnendas peatükis, missuguseks va

pustavaks avastuseks on Gericault'le rahvas. Kõige suuremaks 

Õnnestumiseks selles suhtes osutub viimane, kuueteistkümnes 

peatukk: tulevaste generatsioonide saatuse esilemanamine an

nab erilise valguse komandör Degeorge'i agooniale; need kuus 

lehekülge vahelduvaid pilte, mis matavad hinge, heidavad Üht

lasi tlllatavat välkvalgust ajaloole. 

Autori pidev vahelesegamine, et tulevikku „ette" valgus-

t.ada, kujutab endast hoopis enamat kui ainult tehnilist võ

tet. Jutustaja alati tajutav kohalviibimine jutustuse käigus 

toob sisse isikliku elemendi, mis lõplikul analüüsimisel teeb 

„Vaiksest nädalast" teose, mida on võimatu paigutada ühessegi 

tuntud žanri. 

Aragoni isik tungib siin raamatust välja nagu veel ei 

kunagi üheski tema romaanis, isegi mitte „Kommunistides". Kui 

luuletaja tunded liiga tugevaks paisuvad, lööb kõlama tema 

tänapäevainimese hääl, kattes oma pateetilise jõuga vana loo, 

mida ta vestab. Jp imelise metamorfoosi läbi muutub romaan 

pihtimuseks. 

Selle metamorfoosi kutsub ootamatult välja mõni juhus

lik mõte. Kümnendas peatukis autor näiteks konstateerib ühe 

romaanis esineva situatsiooni ebatõenäolisust, ta otsib selle 

põhjusi, ta saab vähehaaval teadlikuks oma teose lptetest, ta 

taipab, et selles sisalduvad kõik tema elukogemused, tema 

poisikesepõlves loetud raamatud, tema reisid, tema kirjaniku

töö, Rahvarinne, kaks maailmasõda... 
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Või siis avab Aragon teadlikult, et tema kavatsustes 

mingit kahtlust ei jääks, meile oma raamatu sügavaima sala

duse. Ja viimases peatükis kuuleme me liigutavat pihtimust: 

»Mu kuuekümne esimene eluaasta läheneb lõpule, kui ma seda 

kirjutan ... Vahest pole see petlikult, ainult näiliselt mi

nevikku suunatud raamat minu poolt midagi muud kui suur pöör

dumine tuleviku poole. Vahest sellepärast, et tunnen, kui vä

he olevikupäevi mulle veel on jäänud, võtsin ette meeletu 

ülesande : kogu oma jõu, kogu oma tahte, kogu selle hullumeel

se tööga, mis pani ümberolijaid pead, vangutai^., pöörata kogu 

minevik tuleviku poole.»." 

Need ülestunnistused ei anna meile mitte ainult võtit 

romaani tekkeloo mõistmiseks, nad on Ariadne lõng, mis peab 

meid lugemisel juhtima. Nende ülestunnistuste valgusel ava

neb meile kogu teose tõeline olemus - see on tohutu lüüriline 

pihtimus. Isegi stiil omandab uue mõtte. Neid hiiglapikki 

lauseid, rais vahelduvad hakitud märkustega, seda proosat, 

neid tiraade, mida hiiglasegi kopsud trotsivad ühe hingetõm

bega lugemast, ja kus kõige igapäevasemad, kõige „kulunumad" 

väljendid kõige rafineeritumate sõnaleidudega segunevad, tu

leb lugeda nagu värsse, Sellel proosal pole mitte ainult 

värsside pildirikkus ja võlujõud, tal on kõik, isegi rütm. 

Võimatu oleks muuta ainustki sõna, see rikuks meloodia. 

See teos, mida pealiskaudne kriitika, isegi vaimustusest 

ülekeev, on mõnikord pidanud pärliks Mérimée „Charles IX kroo

nika" („Chronique de Charles IX*) või Prance'i „Jumalad janu

nevad" laadis, on kahtlemata romaan, suurepärane romaan, aga 

see on ka poeem, ja aeda võib-olla eeskätt. 

„Vaikne nädal" jätkab kindlalt sama liini, rais läheb 

„Baseli, kelladest" „Kommunistideni". Aga samal ajal kui ta 

seda liini jätkab, viib ta selle täiusele. See jätk on eelne

vale krooniks. 

„Vaikne nädal" on fookus, mis koondab endasse terve elu 

täis juurdlemist ja loovat tööd, see on kokkuvõte. 

„Vaiksele nädalale" sai osaks erakordne tunnustus -

Prantsuse Kommunistliku Partei Keskkomitee tervitas selle teo-
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se ilmumist kui „uut etappi realistliku traditsiooni aren

dus" , „patriotismi üllast Õppetundi" ja „rahvuslikku suur

sündmust". •"* 

Aragon on palju t ag as iho i d1ikum - on ju tegemist tema 

lapsega - pühenduses ühele prantsuse seltsimehele nimetas t 

seda raamatut „.tükikeseks Prantsusmaast™ . 

Need kaks hinnattgut langevad kokku: „Vaikne nädal" kuu

lub juba praegu prantsuse kultuuri varasalve. 

4 ' 
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r i  J i  I  S  к  I  С  H  M A N N  

(1871 - 1950) 

XIX sajandi lSpuveera^fli «i p;na« tati l. pakub s eks a kirjan

dus riihe hinnatavat. Algav imperialismi aj as tu ̂mille ava tak

ti Ic о Saksamaal oli võidukalt lõppenud Saksa-Prantsuae sõda 

ning Saksa keisririigi väljakuulutamine junkurliku Preiai-

maa hegemoonia all ̂  lämmatas igasuRuse vabameelsema mõtte 

saksa kodanluses. XÖÜLLä1^ikumine oli halvatud nn. sots ia-

listide seadusega (1878), mis keelas töölisorganisatsioonid, 

-ajakirjanduse ja -koosolekutepidamise. Kirjanduses pääses 

vohamT~F»^"'Ti"'«t,Hk sfijjarnmsMi, mis ülistas saksa relvade me

nu äsjalõppenud sõjas ning õhutas militarismi. Sõjaka proosa. 

kõrval viljeldi bürgerluse väikekodanlikke voorusi ja pisi

elu käs i11 e v at, ning jutukirjandust. Kaasaja kriitika 

oli sunnitud möönma, et saksa kir-janriuses pole ühtki nime, 

rais küüniks maailmakirjandusse. Ja kui mitte arvestada 

šveitslasi Gottfried Kellerit (1819 - 1890) ja Conrad Ferdi

nand Meyerit (1825 - 1892) , siis tulevad kõnesse ainsate 

prosaistidena, kelle looming ulatub üle masendavast keskpä

rasusest, Theodor Fontane (1849 - 1898) ja Wilhelm Polenж 

(1861 - 1903). Ent ka nemad pole esmajergulised tähed. On siis 

ka täiesti ootuspärane, et noorem, kujunev generataioon asus 

otsima teid väljapääsemiseks tekkinud ummikust. Seda loodeti 

leida naturalismis, mis sammus Prantsusmaal parajasti oma 

võidukäiku. Kirjanduslikuks maestroks kuulutati Zola, kusjuu

res mõned saksa natural ismi teoreetikqfi r nagu Arno Holz (1863 

- 1929) ja Johannes Schlaf (1862 - 1941) nõudsid nn. „konsek

ventset natural.ismi" , s.o. taotlesid jõuda loomingus natura

lismi teooria järjekindlamale rakendamisele kui Zola. Peami

seks eesmargiks asetas aga noor generatsioon stagnatsiooni 

ületamise saksa kirjanduses. Lisaks on märkimisväärne, et 
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naturalistid - tõsi küll, piiratult - toovad snksn kirjan

dusse töölistemaatika, reageerides sõnakunstis uutele näh-
tiigto"113, «Тя takkisid seoses monopolistliku suurkapitali 

võimutsemisega, sellal kui senine kirjandus ignoreer-is toi

muvaid sotsiaalseid nihkeid. Muidu jäajž-aalfftfl naturalisa 

oma ühiskondlikult" kandepinnalt jõuetuks, nagu kõikjal mu

jalgi. Ent see liikumine tõi 90-ndatel aastatel sj-isfri Saft-

sa kir.i andus se elevust, kuigi selle kandjad, nagu Max Kret

zer (1854 - 1941) jt.,ei suutnud anda loominguliselt sama-

^äärilist, mida nad taotlesid oma programmilistes kirju

tistes. Aga Arno Holz on siiski nimi saksa kirjanduses IX 

sajandi algaastail ia naturaliste de ri ri nrtpst. vfirans зрЛг^я 

suurkirjanik nagu fferhart Hauptmann (1862 - 1946), kes kuju

nes Ule tüki aja taas rahvuskirjanduse piire ületavaks sõna-

meistriks. 

Ent naturalism polnud ainuke kirjanduslik suund, mis 

XIX sajandi lõpukümnendi1 kujunes moevooluks. Kagu kõikjal, 

sugeneb ka Saksamaal .dfikariftntl lk sumhnl km.яяП kõrval im-^ 

pressionism ja teisigi lanfusllkka erlau^nfll. Neist nakatu

sid senised naturalistid, nagu Hauptmann, kelle loomingus 

esindab draama „Põhjavajunud Kell" (1896) kaugeimale ulatu

vat sümbolismi, ja Arno Holzi tunneme uue sajandi algul 

puhtaverelise impressionistina. 

Saksa langus liku kiri and use prohvetiks яяяЬ filosoof, 

ning kirjanik Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), kelle eeti

ka— ̂ ing esteetika—alased teosed avaldavad saksa kodanluse

le tohutut mõju. F.Nietzsche oli tüüpiline imperialismi 

ajastu reaktsiooniline mfttlsj*,. demokratismi, humanismi 

ning kõige progressiivse fanaatiline vaenlane. Oma aotsiaal-

eetilistes teostes propageeri^ ta härras- ja orirassi ideed, 

kelledest esimene, vaba moraali ja humaansuse eelarvamustest, 

on määratud valitsema teise üle. Kritiseerides Bismarck! va

litsust parempoolseilt positsioonidelt, süüdistas Nietzsche 

s aks a ̂reaktsiooni liigses leebna<»a ning ja-r^T д опл-\ -j уъ-»«,по 

demokratismile. Ta püstitas idee julmast üliinimesest, kes 

seisab kõrgemal hüvast ning kurjast ja kelle kutsumuseks on 
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olla Õigusteta massi vas tu tus vabaks valitsejaks. Esteetikas 

jutlustas Nietzsche kunsti aristokratismi. mis nii ideedelt 

kui vormilt oleks kättesaadamatu hulkadele. Nietzschest sai 

oma sotsiaaleetlliste õpetustega natside ideoloogia raja^. 

ja, esteetikas said aga tema imetlevaiks jüngreiks gHfnholis-— 

tid, kelle keskseks kujuks oli Stefan. George (1868 - 1936), 

tunnustatud tooniandja eriti luule alal kümnendite vältel. 

Sümbolistid käsitasid kirjandust aristokraatliku kunstina 

ning nägid poeedis puhta kunsti preestrit, kes seisab kftrge^, 

mai ühiskonnast« Need on mõtted, mis pärinevad Nietzsche es

teetikast. Aga tema mõju alla sattusid a.1'üti ka säärased_ 

realistid nagu Thomas Mann (1875 - 1958) jt. 

Ometi ei toonud saksa tolleaegsesse kirjandusse püsi

vaid väärtusi eespool mainitud moevoolude esindajad. Reed, 

tõsi küll, võisid ajutiselt varjutada realistliku kirjandu

se, kuid eelmise sajandi lõpukümnendi Ja ka järgneva ajastu 

suurniraedeks on kolm sõnameistrit: Gerhart Hauptmann ja ven

nad Heinrich ja Thomas Mann. Kõik nad maksid oma loomingu 

alguperioodil. Ühel või teisel määral lõivu valitsevaile moe-

vooludele, ent kõik nad, kes kiiremini, kes alles pikemate 

otsingute järel, asusid realismi teele ja kõigi nende loo

mingu paremik on panuseks maailmakirjanrinap ггягяаяЧуя. Eri

line koht neist kuulub Heinrich Mannile||M kelle loomingut 

iseloomustab võimas kriitikapaatos ning poliitiline teravus. 

Tema sai saksa Л. sajandi realistlikus kirjanduses ühiskonna

kriitilise , aotsiaalpoliitilisi probleeme käsitleva romaani 

algatajaks. 

+ 

Heinrich Mann sündis 27.märtsil 1871.aastal Lüübekis 

vabalinna senaatori, suurärimehe ning reederi РО1МЯ. Ta ema 

oli brasiillanna. Nooruki kasvutincimustest annab pildi ta 

venna romaan -Buddenbrookid" .minss teatava poeetilise vaba

dusega on ku-jutatud Mannide kodu. Muu hulgas on teada, et 

seal valitsesid koduses kasvatuses prantsuse kultuuri tra-

ditsioo-'-jd, mistõttu ka prantsuse keel sai tulevasele kirja

nikule peaaegu teiseks_emakeeieks^ 
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Lõpetanud kodulinnas gümnaasiumi, asus H.Maim Dreadenia-

se, qt õppida raamatukaubandust, siirdus siis BerjJtjLllL-Eli

jas tus tegevust uvrima, kuid loobus peatselt ëriôpinguist ja 

astus Berliini ülTkÕÕli. Ent nooruki keskseks huvialaks ei 

kujune mitte akadeemiline stuudium, vaid kirjanduslikud har-

rastused. 21-aastase autori sulest ilmub romaan „ühes pere

konnas" („In einer Familie" 1893), millele järgneb _r1 da дд-

velle. Õpingud katkevad täiesti.Aastad 1895 - 1898 veedab 

kirjanik vsheste vaheaegadega Itaalias« Kodumaale tagasipöör— 

dunun^. asub ta elama Münchenisse, peatudes vahel ka Berliinis. 

Heinrich Manni esikromaan on kirjutatud heaa bürgerli-

kus vaimus, selle väärtuseks on ehk ajastu kirjeldamine, ent 

mitte kriitika. Oma 1943.aastal kirjutatud lühiautobiograa-

fias ütleb kirjanik, et ta tollal ei suutnud veel midagi ja 

allee 30-ndatele lähenedes ja järgnevat teost »Logardite 

riik" (H Im Schlaraffenland" 1900) kirjutades õppis ta romaa

ni tehnikat. Xõükogudeekir jandusteadlased loevadki Manni küp

se loomingu algust 1900.aastast, piirates selle ulatust tei

selt poolt 1917.aastaga. Kirjaniku toodang nimetatud ajavahe

mikul teeb läbi kõikumisi, üldiselt kujuneb aga ta omapära 

püsivaks. H. Mann hakkab harrastama_satlirilj.st. groteski 

kalduvat käsitluslaadi, ta romaanide temaatika kuulub vahes-

te põigetega kaasaega. Seil aastail kirjutatud teostest nime

tagem romaane „Logardite riik" (1900) , „Jumalarma^" („ Die 

Göttinnen" 1902 - 1903), нProfessor Unrat" (1905, е.к.„Sinine 

ingel" 1937), „läikelinn" ( „Die kleine Stadt" 1910), „Truu* 

alam"(„Der Untertan" 1914, ilm.1918) ja „Vaesed" („Die Areen" 

1917). Lisaks avaldab autor mitu novellikogu, kümmekond näi

dendit ja egseid ning publitsistikat. 

Esimene mainitud teostest, .Logardite-rHk. Romaan peen-

tesi^iaiinestest" , oa ühiskonnakriitiline гоааяг, Balzaci ja 

Maup-.g & ant* i stiilis. Selles on antudr-;1 + ntr-

liihi rinças te linnaosa rfesti elanikkonna luksuslikust jiõude— 

elust, moraalsest laostumisest ning rahatuusade otse kri mi

nasid ? test mahhinatsioonidest. Autor paneb naeruks kogu hiil

gava seltskonna, väärikuse. Sündmustik on koondunud pankur 
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TUrkheimeri luksuspalees liikuva sel tsKorma ümber. Selle 

esindusliku kodu peremees on rahamaailma kroonimata kunin

gas, eetikalage ühiskondlik roimar, perenaine aga kultuuri

tu seltskondlik intriigitse.ift ning täitmatu lihatseja. üld

se on tüüpide galerii avar, kusjuures need peened inimesed 

on kujutatud grotesksuseni karikatuurseina. Teos meenutab 

ülesehituselt prantsuse XIX sajandi nooruki kujunemisromaa

ne, selle peategelase pürgimused sarnanevad Balzaci Hästi g-

naci, Sandi Horace'i ja Flaubert'i Frédéric Moreau püüdlus

tele. Manni logardite riiki Ilmub provintsinoorukiAndreas 

Zumsee Jcavatsusega kätte võita endale koht зе11вя тяяЛтпая. 

Ta loo bu u alus t&fcud üUJcoaliõ-niBg^i* t, h akkah я j як i r jgni кикя 

ja saavutab proua TUrkheimeri armukesena vägagi lootusrikka, 

positsiooni, kukub ака ennast üle hinnates sisse .ia visatak-

se sealsest seltskonnast välja. Zumsed. poie_ algusest peale 

selliseid õilsaid tunge nagu Balzaci noorukitel. Ta on vää

ritu kuju, kes laskub elu labasustesse: siseheitlus teta ia 

kelle tõekspidamiseks on „Eesmärk pühendab abinõu ". „Logar

dite riik* on e&imene_saksa XX sajandi romaan, mille krlitj.-

ka on suunatud imperialistliku Saksamaa valitsev?, ladviku 

vastu. Kuigi selles on küündimatusi - usa tegelaste skemaa

tilisus, grotesksus on puhuti primitiivne, pole tabatud ala

ti kõige tüüpilisemat jne. -, ometi avaldub selles autori_ 

oskus satiiriliselt vastandada tegelikkuse närusust näill-

ku väärikusega. Pealegi ilmus romaan ajal, millal saksa 

ametlik trükisõna pasundas aina saksa võimsusest, kõrgema 

seltskonna rikkumatusest ja tublidusest. H.Mann aga näitas 

oma raamatus, kuidas need ringkonnad, кег»я seeti otse ees

kujuks ning. loeti trooni üllasteks tugedeks, olid tegeli

kult roimarid ning seesmiselt kõdunenud 

H. Manni järgmine teos, triloogia „Jumalatarid ehk Assy 

hertsoginna kolm rcmaani" („Die Göttinnen oder Die drei Ko

llane der Herzogin von Asay") tähistab tagasilangust: selles on 

kirjandusloolased konstateerinud kaugeimale ulatunud deka

dentlikke mõjutusi autori loomin^as. Teose peategelase kr-- o-. 
viikingitest põlvnev ülikate viimne võsu, Ar.2y her~y'.;irtna 



Viol ant e D almaa tjs i as .Vastavalt kolmele romaanile - „Dirna^' , 

„Minerva" ja "Venus" - kehastab ta kolmepalgselt nähtuna 

naiseideaali. Esimeses esineb ta rii^i .ja rahva vabaduse 

"eest" võitlejana, kui aga poliitiline võitlus ebaõnnestub, 

as ub~ nai ne teenima Mine rv at, pühendades elujmnsrtile ning 

ilule, ja pettudes ka selles, leiab endale lõpliku rahuldu-

se Venuse preestrinnana ning sureb õnnelikuna, sest tema kä

situse järgi on ka surm osa elust, mida ta nii on armas tanud. 

„Jumalatarid" on põgenemine igapäevasest etesootilisena 

tunduvasse olustikku ning erandlike inimeste juurde,mis tä

hendas kir.ianiku loobumist realiteedist. Assy hertsoginna 

on mingi aristokraatlik valiknatuur. üliinimesele omaste 

iseloomujoontega» Triloogia, milles konflikt sugeneb teee-

likkuse ja~ïdeaali vastuoludest, on nagu vastulauseks impe

rialismi aj as tu olustikule ning mentaliteedile, ent selle 

kriitikas lähtub autor kodanliku individualismi positsioo

nilt. Ometi pakub triloogia huvi ajadokumendina. H. Manni 

biograaf H. Jhering sedastab, et teos kajastab nii mitmekülg

selt sajandite vahetuse „hüsteerilist renessanssi",et kui 

häviksid ka kõik selle ajastu filmid, jugendstiilis kujuta

va kunsti tooted ja orkestriliselt ülekuhjatud ooperid, säi

liksid aga „Jumalatarid", oleks tolleaegne üldine kunsti 

laad ning selle tunnetamise omapära iseloomulikult alal hoi

tud. Kriitik konstateerib, et triloogias on sugemeid, mis 

vastavad Richard Straussi ooperite, Böcklini ja Franz von 

btucki maalide, Max KJLingeri dekoratiivsete marmorskulptuu

ride ja Fem Andra ning Pol a Negri filmikujude tüüpilistele 

omapärasustele. Nõukogude uurijad on juhtinud tähelepanu 

tõigale, et sama ceed Assy hertsoginnaga kulges ka Faust,ent 

vastupidises suunas (elu lõpul tunnistas Faust elu suurimaks 

väärtuseks tegevuse ühiskonna hüveks), Violante aga laskus 

eluavalduste kõrgematelt vormidelt järjest madalamale, jõu

des äärmise subjektivismini ning moraalse laostumiseni. Ta 

vabad use armas tus madaldus anarhismiks, kuns tiharras-tus -

estetismiks ja armastuseiha bakhanaalsuseni küündivaks eroo

tikaks . Seega osutub ideaalse naise üliinirasus romantiliseks 
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pettekujutelmaks ja - küllap autori tahtmata - piseneb ka

vatsetud üllas ning täisvereline kuju tollal kirjanduses 

käibel olevaks „sajandi lõpu" haigust põdevaks inimeseks. 

Küpse ühiskondliku võitlejana ning järjekindla kriiti-

lise realistina, esineb H.Mann romaanis rProfessojMJrga^.ühe 

türanni lõpp". Raamat on esimene teos, milles autor otse

selt ründab üht vilhelmliku Saksamaa tugisammast - kooli. 

Teose ideoloogilistele väärtustele kaasub ka selle kunsti

line küpsus : karakterid on psühholoogiliselt süvendatud, 

kompositsioon on rangelt piiristatud, stiil on selge ning 

lihtne. Romaani sündmustik kuulub 90, -ndatesse aastatesse, 

millal ka patriarhaalsete väikelinnade elanikkonda hakkasid 

tungima imperialistliku ajastu ellusuhtumise alused - too

rus, vägivald, šovinism ja seikluslikkus ning pettus majan

duselus. Need uued jooned tungivad ka kooliellu, kus otse 

programmiliselt kasvatatakse tulevasi truualamaid, lämma

tati lastes nende loomulikku humaansust ning pisimaidkl ise

seisva mõtlemise algmeid ja moonutati noorukeid kuulekaiks, 

ametlike autoriteetide kriitikata austajaiks ning tömpi-

deks šovinistideks. Sellise kooli kasvataja karikatuurne, 

ent tüüpiline esindaja on romaani peategelane TTnmt (»mus-

tus,roe), kes näeb oma ülesannet laste kujundamises truu

alamlikkudeks orjadeks keisrile. Romaanis on kujutatud des

pootlikku gümnaasiumi professorit, kes riikliku moraali ni

mel türanniseerib õpilasi, satub siis aga Uhe varieteelaul-

•ianna võrkudesse, laostub oma vanainimesliku kire tõttu kõl

beliselt ja asutab mängupõrgu, kus hävivad ka paljud tema 

endised kasvandiku^. Unrati paheline karjäär lõpeb vangis

tamisega. Unrat on ülepakutud värvides antud ku.ju. Ta on 

alatu hingega moraalne värdjas ning sadistlik t li rann. Pahe

lisust peab väljendama ka tema välimus portree : Unratil on 

ilmetu, tardunud nägu, vabisev alalõug, sünge pilk, õõnes 

häftl r. peened ja kõverad jalad. Tolle õpetaja poliitiliseks 

ideaaliks on võimas kirik, osavalt tabav mõõk, vastuvaielda-

matu allumine ning murdumatud traditsioonid. Unrat ei tUran-

niseeri ainult Õpilasi, vaid tervet linna. Kõik kardavad зе-
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da vabatahtlikku saad armit, kes vihkab iga vabamat mõtet, 

kes näeb I rs te koeruatükkjd es riigivastaseid JcfiLjaast umisi 

ning peab ennast kutsutuks ning seatrulcs kõlbluse järele 

valvama. See hoiak ei tuleee aga mitte-kSiCgeiest kõlbelis

test ideaalidest, vaid v±h^ëi>- llÜJ 8jbe . xaa±n, kelle suhtes 

ta alateadlikult tunneb oma alamust ning kellele ta enda 

küündimatuse eest kätte maksab. Vaatamata grotesksusele on 

Unrat realistlik kuju. Ta on Üldistav tegelgne, kelles on 

koondatud tolleaegse preisi kasvataja põhilised jooned. Sää

rane iseloom on ühiskondlikult tingitud, sest niisuguseid 

kasvatajaid võis tekkida ja tekkiski ohjeldamatu šoviniemi, 

militarismi ning truualamluse õhkkonnas, mille oli loonud 

saksa imperialism. 

Kõnesoleva romaani ilmumine määrab selgesti H^Maani 

ühiskondliku hoiaku: see on lepitamatult reaktsioonivaenu»-

lik ning rahva huve kaitsev. Teos tõi kirjanikule teenitult 

laia kuulsuse, teiselt poolt aga otse lämmatavat vihkamist 

reaktsioonilistes ringides, mis põhjustas tema kirjanduslik

ku tagakiusamist kuni natside ajani välja. Nagu omal ajal 

4einet - kelle satiirilisi traditsioone näeme taaselustuvat 

kõnesolevas romaanis - süüdistati Uaksamaa vihkamises ning 

mustamises, nii süüdistati ka Manni samades pattudes. Vähem 

tigedad kriitikud kodanlikust leerist piirdusid väitega,et 

autor ei andvat oma romaanis tõelist pilti Saksamaa kooli

elust, vaid kujutavat seda virildununa kõverpeeglis. Manni 

kasutatud stiililist võtet, grotesksust, on aina tõlgenda

tud kui tõsielu tahtlikku moonutamist. Seal leeris ei suude

tud kunagi mõista Manni vihast armastust oma isamaa vastu. 

Enne Esimest maailmasõda ilmus kirjanikul kaks _Itaalia-

aànelist romaani: ..Rosside vahel" („Zwischen den Rassen" 

1907) ~ja „Väikelinn" f^Die" kleine Stadt" 1910). Teosed on 

autori pikema Itaalias viibimise viljaks. 1910.aastal kirju

tas H.Mann:„ Heites pil^u tagasi minu poolt loodud romaani

dele, näen ma selgesti, millist teed ma läksin. See viis in

dividualismi apoteoosist demokraatia kummardamisele. Assy 

hertsoginnas lõin ma templi kolmele jumalatarile, kolmainsa 
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vaba, kauni ja nautiva isiksuse auks. „Väikelinna" püstita

sin ma, vastupidi, rahva, inimkonna nimel." Ja 194%a»titleb 

ta juba mainitud autobiograafilises visandis, et „Väikelinn" 

on ehtne Itaalia enne f asis.mi. „Rasside vahel" esitab aga 

juba fasistide eelkäijaid. Kui viimane romaan käsitleb vas

tuolusid reaktsiooni ja_dejmokraatIiku leeri vahel, on aga 

süzeelt kui karakteristikalt mõnevõrra skemaatiline, siis 

t.Väikelinna" on tunnustatud kui Manni varasema perioodi üht 

silmapaistvaimat teost. Romaan jon_ satiiriline olustikupilt, 

ent selle käsitluslaad on vastupidi „Professor Unratile"ker-

gekoomiline. Väikelinna idülli käsitlemine ei olnud mingi 

uudis tolleaegses saksa kirjanduses. Roonis V4str»nidi: saks» 

romaanis ning jutustuses olid väikekodanlased, kes pisiolude 

tingimustes ei ole saanud keegi olla, ent kes end siiski 

peavad suurtegelasteks ja seetõttu kodus või Õllelokaalis 

teotsevad rinda ette lüüa, parandamatud unistajad ja menutud, 

kuid endast kõrgel arvamusel olevad kunstnikud aina tuntud 

kujud. Nimetagem kas või Wilhelm Raabe, Theodor Stormi või 

Jean Pauli tegelasi. Mann läheneb aga oma itaalia väikelin-

lastele erinevalt neist traditsioonidest. Tema õpetajaiks on 

olnud inglane Swift, prantslased Voltaire«ia ^яиЬйг1г aga 

ta on eeskujusid leidnud ka itaalia rahvalikust maskikomöo-

diast qommedia dell1 arte'ist. Romaani tegelased - advokaat, 
114 VI l-f»'» %•»%'« и'ц'имч—* • 

Ojitpakar, primadonna., parun, juuksur jt. - meenutavad selle 

rahvaliku pila mas^Ti^^gftlprj j kujusid. Mann ei esita oma väi-

kelinlasi oma kolkaelu suletuses, vaid viib nad kokkupuutes

se „maailmaga". Kuid vaikelusse slssetungiv maailm pole min

gi tõeline suurte probleemidega ja isikau^tepg maailm, vaid 

n&iline : linna saabub keskpärane ooperi trupp ja nt Hid vallan

dub vritlus kohpliku klerikaalse .ja progressiivse (või en

nast selleks pidava) leeri vahel, ühelt poolt ei säästeta 

energiat, et takistada patuelu, teiselt poolt kaitstakse sa

ma innukalt kunsti. Tegelikult olid saabuf--И viletsad komö-

diandid, seega on võitlusi põhjustav tegur ai.---.lt näiline, 

ning võitlus, mis peeti kõlavate loosungite all, tühine ra

belemine ei millegi pfernst. Sissetunginud teguri tühikust 
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näitab autor finaalis sümboolselt, kus lahkuvate näitlejate 

sõiduk kaob maanteele, jättes järele ainult väikese tolmu-

pilyekese, mis peatselt hajub. Aga leeridevaheline võitlus 

on asukate elus tähtis sündmus. vastuolud tunduvad neile 

aina suurte poliitiliste heitluste mõõtmetes. Kiha®&_>isSJcab 

ka eraelu ja, nagu üks näitlejaist ütleb, jätkub neil nüüd 

julgust neidata wing tunnistada oma pisipahesid. Selgub,et 

välise kombekuse all vohab linnakodanike hulgas väikeseu^a-

tuseline patuelu. 

Mann ütleb end romaani kirjutanud olevat rahvale. See 

on tõepoolest nii hoiakult kui teostuselt rahvalik, kuid 

rahvas ei esine selles aktiivse tegelasena. Mitmesugused te

gelinskid väidavad end küll tegutsevat rahva edu või hinge

õnnistuse nimel ja ässitavad hulki osa võtma demonstratsi

oonist vastaspartei vastu, kuid inimesed jäävad diferentsee

rimata massiks. Mängus on ikkagi linna avalike tegelaste 

isiklikud ambitsioonid, nende veendumus enda kutsumuses olla 

juhiks ning suurte põhimõtete teostajaks. Tüli lõpeb vastas

tikuse. lej3jpiaisega, usutakse midagi suurt teostanud olevat -

ада küllap endine unielu jätkub. 

Nagu autor jutustab, tegeles ta enne maailmasõda ka 

draamakirjanduse alal, et soetada endale kergemat elu pingu

tuste kõrval, mida nõudsid romaanid. Näidend vajas nädalaid, 

sellal kui romaanile läks aastaid, ja dialoog voolanud iseene

sest. Mannil valmivad näidendid .uSüüjkji" („Die Unschuldige" 

1910), „Тйгодп" ( „Der Tyran", 1910), ..Madame Legros" (1QT^ ) 

jt. lavateosed. Autor tähendab, et ainult viimasesse oli ta 

suhtunud sama tõsidusega kui romaanidesse^,,Mad ame Le gros 'j/ on 

draama suurest Prantsuse revolutsioonist. Kõris pole selles 

niivõrd klassivõitluse probleemidest kui revolutsiooni pstih* 

hploogilistest alustesjfc. Rahvas ei suuda enam taluda ohjei -

damatut õiglusetust ning haarab гя1 selle vääramiseks. 

Draama kangelanna, kes kehastab rahva, siiri TP "tuf*, on 

alamasse kodanlusse kuuluv lihtne naine, kelle sotsiaalse 

õiglustunde muudavad aktiivseks Bastille'sse suletud süütu 

yangi hädahüüded. Lihtne Õmblej anna, käsitöölise naine, kasvab 
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ümber rahvatribinm-jks - agitaatoriks, kes kõikjal, nii oma 

naabritele kui ka kõrgaadlikele nende luksustubades järje

kindlalt meelde, tuletab f et Bastille's vaevlevad süütud ini-

mesed, keçia tuleb vabastada. Ja rahvas hävitabki kuriteopai-

ga, puhkeb revolutsioon. Rahva südametunnistuse äratanud 

Kuid, nagu öeldud, draamalooming oli autorile nagu va

jalikuks lõtvumisvahendiks romaanide kirjutamise pingsuses. 

Esimese maailmasõja eelõhtul valmis Jtirj anikul tema varase

ma loomingulise perioo^-i rpq aavutna , г о тдяп. „Jlxuual am-'?-,— 
Teos mr.nHiiqt.ah ng я t.H 1 nriffl afit. grl -ri i V" ( „Das 

Kaiserreich"), mille järgmine osa -Vaesed" ilmus 1917 ja 

viimane „Реaj! ly25. Triloogia ei ole ju võrreldav sääraste 

ajastut haaravate romaanisarjadega nagu Balzaci „Inimlik ko

möödia" või Zola Rougon-Macquart'ide sari, ent eeskuju võis 

autor nimetatud prantsuse meistreilt siiski saada, sest ka 

tema „Keisririik" oli plaanitsetud teatud ajastut, Wilhel

mi Saksamaad eri aspektidest käsitleva teosena. Üksikutest 

osadest on „ Truu ai am" kodanluse-. .. vaesed" proletariaadi-

ja „Pea" valitseva kihi romaan. 

„Truualama" kallal töötas Mann aastaid. Ssimesed märk

med romaani kirjutamiseks ütleb kirjanik teinud olevat juba 

1906.a.» Teos valmis aastail 1912 - 1914. Romaanist ilmus 

katkendeid enne sõda ühes ajakirjas, eri teosena pääses see 

lugejateni alles pärast keisririigi kukutamist ja tsensuuri 

kaotamist detsembris 1918. Kuue nädala jooksul levis romaan 

100 000 eksemplaris. Muide oli Mann sel aj ai juba suurte ti-

raazide autor. Ta meenutab hiljem, et kuni 1916.aastani oli 

ta menu vaid „kirjanduslik", ta teoseid kokku oli levinud 

mõni tuhat. 1916.a. läksid aga ta varasemad kuus romaani rah

va sekka kolmveerand miljonis eksemplaris. „Truuaiam" seisis 

aga sel ajal veel kirjaniku laualaekas. 

„Truuaiam" on laadilt kujunemisromaani Selles jälgib 

autor keisririigi tüüpilise truu alama kujunemist lapseeast 

e täitnud ja, pöördub tagasi oma väha-

л 
täiseani jalõpetab tõusu selle astmega, millal tegelane ei 
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ole veel saavutanud kõikvõimsa rahatuusa taset. See toimub 

„Vaestes". Biederich Hesslingi, elukäik on tüüpiline saksa 

imperialismi ajastu riigitruule bürgerile. See on "ldiatav 

kuju, millesse on Koondatud saksa tagurliku kodanluse lae-

loomujooned, antuna groteskses satiiris, mida tunneme juba 

„Professor Unratiat". Satiirilise varjundiga on peategelase 

nimigi Hessling (samuti hääldatav Hassling täh.„inetu",„näo

tu* ). Paategej^ase graaf ia on tavaline .jõukale kodanlasele 

- väiketöösturi kodu, gümnaasium, ülikool, sõjaväeteenistus 

vabatahtliku õigustega, pärandi saamine vanemailt, rahaablelu, 

millele järgneb rikka vabrikandi е1ц, kea innukalt taotleb 

endale ametlikult poolt tunnus tuat truu riigi alamana. Iga_ 

etapp kangelase elust valgustab teda uuest küljest. Tema kuju-

neraiaprotsess näitab. kuidas tekkis prelailik, sovinismist 

läbiimbunud saksa kodanlus, kelle iseloomustavaimateks joon

teks olid orjalik alandlikkus ning lömitamine ülespoole ja 

piiritu kõrkus allapoole, «r^ia nlngr alatus, äärmine agres

siivsus ning avaJõk poliitiline tagurlus. Keskne kuju, tüü

piline oma ajastul 90-ndates aastates, seostab tegfivystikuga 

rea kõrvaltegelasi, kes on samuti oma aja lapsed, mistõttu 

romaan kasvab laiahaardeliseks olustiku ning kommete maalin

guks . 

Oli vaja Heinrich Manni võimetega vaatlejat ning sõna

meistrit, et analüüsida algusest peale ametliku mõiste järgi 

ideaalse riigi alama saamis protsessi. Iseloomustav on jubji 

esimene episood, kus peksa saanud poiss, keda vabriku tööli

sed naeravad, mõtleb, et tema on küll naha peale saanud,kuid 

oma Papalt, töölised võiksid rõõmustada, kui nemad ka saak

sid, aga nad on selleks liiga tühised. Algusest peale paarib 

poisis masohhistlik orjalikkus sotsiaalse ülbusega. Diederi-

chi põhiliseks iseloomujooneks on aga_argua. Temale on maa-

ilra kohutavate jõudude kogumik, jõudude, miile eest pole pää

su. Keda kõiki laps ei karda; kärnkonna, tonte, kõrstnapühkl-

jat« politseinikku. Püsivaks tundeks on tal hirm temast üle 

olevate jõudude ees, millega kaasub alanduste nautimine, mis 

tekitab temas omamoodi nuripidiat uhkusetunnet. Näiteka jutus-
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tab ta ilma vähimagi noruta, ot£e nagu saavutusest_sellest, 

kuidas ta koolis pyjcsa 9.,ai ja kui õpilased klassijuhataja 

sünnipäeval puldi ja tahvli^paoatavad, kaunistab Diederich 

Laps pole sündimisest mingi patoloogiline kuju, vaid 

selliseks on ta teinud kasvatua. Teda on maast madalast õpe

tatud kummarduma уД4ми яeз. nägema selles jumalast antud au

to rit eeti. Ja nii lömitab ta noorena, aga ka hiljem elus, iga _ 

kõrgema jõu ees, ka siis, kui see on talle vaenulik. Kasvatus, 

mis oli läbi imbunud alamuslikkusest, natsionalismist ning 

inimväärikuse põlgusest, arendas lapses eeskätt tema iseloona 

pahelisi algeid, mistõttu temast kujunes eetiline aoonuti_s. 

Juba koolis oli ta kuulekas karmidele õpetajatele, humaansete, 

lapsi armastavate õppejõudude vastu lubas ,ta endale inetusi. . 

Ta võttis mingi sisemise rahuldusega vastu tüaakald auureaa-r 

telt poistelt, samal ajal piinas ta sadistlikult nõrgemaid. 

Ta teadvusse juurdus käsitus, et ühiskond koosneb tugevatest 

Ja nõrkadest, türannidest ja orjadest. Või veelgi tppaemalt: 

ülespoole oled sa_ori, allapoole türann. Selline kahepalgeli

sus arendas noorukis ühelt poolt .iulmus.t ning võimuhimu, tei

selt poolt orjalikku lömi t ami at arve t_ ning argxiajt. Säärastest 

vastuolulistest elementidest koosneb Hessling! iseloom. 

Tundes oma positsiooni ühiskondliku redeli ülapulkadel, 

teab noor Hessling, et tal on pigemini võimalust türann olla, 

samuti, et ta sotsiaalne asend on kindlustatud, mistõttu ta 

ei vaja rohkem teadmisi ning võimeid mugavaks oleluseks kui 

seda, mida nõuab ametlik miinimum. Seetõttu ei tunne ta kuna

gi vajadust vaimseteks pingutusteks ja nii täidab ta Õpingu^ 

tel gümnaasiumis kui ka ülikoolis ainult vähima võimalikust. 

Säärane rahuldumine keslrpärflsnaftg« on muide tüüpilisi truu

alamlikke voorusi. Hessling! vaimne piiratus ilmneb eriti 

Ülikoolis, mis on ta isikukujunemise järgmiseks etapiks. J2i 

mingeid laiemalt huve peal ft пшя ei mingit 

taipu kunsti , kirjanduse või teatri valdkonnas. Sarkasti

line autor laseb oma tegelast väljendada suurimat esteetilist 

elamust vorstikaupluse vitriini ees. Hessling tänab jumalat, 
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et saksa rahvas pole enam mõtlejate ning luuleta,j ate rahvas, 

vnirt nnt.fliоопг kes Püstitab endale praktilised, ajavaimust 

dikteeritud e^esmär&id. üliõpilase kasvatajaks on jurutagur;-

lik korporatsioon „ Neuteutonia", kus tulevasi haritlasi ei 

arendatud vaimselt, vaid frusjiarrastati burslikke ebavooru

si ning kasvatati noortes põlgust demokratismi vastu ning 

Õpetati nägema sotsialistides „karite^gelikka el-êffiguli" ,kes 

õõnestab korraliku ühiskonna kõikumatuks peetavaid aluseid. 

On siis ka aina ootuspärane, et 1892.aasta näljadg-

mpnstratsioonide puhul üliõpilane Hessling on nördinud po

litsei kuulmatust leebusest „aiatu. оand_g" suhtes ning peab 

õigeks nende tülistа™-» я-*-- ^"^hurltest. Ja kui viletsate palga-

orjade demonstratsioon on hajutatud ja keiser kogu oma hiil

guses ning ülimas ülbuses ratsutab läbi Berliini tänavate, 

ei ole Hesslingi kroonulikul vqjjgustusel ning truualamlikul 

heldimusel piire. Sellest on autor andnud romaani ühe kõige 

satiirilisema pildi, millega samavõrdne on kangelase keisri-

vaimustuse demonstreerimine Itaalias. 

Truu riigialama kujunemiskäigus on ta pollitilis-ühis-

kondliku palge kõrval valgusj^tud Jsajtegelase.isikliku elu 

vahekord. Hesslingi! on suhted kahe »aiaega. Vahekorras^ Ag-^ 

nes Göppeliga käitub noormees närukaelana: võrgutanud neiu, 

väidab ta, kui küsimusse tuleb abielu, et moraalsetel kaa

lutlustel ei saa ta naituda tütarlapsega, kes enne abiellu

mist^ nn kaotanud süütuse. Tema käsituse järgi võis sugupool-

tevahelistes komistustes olla vaid üks eksija pool - naine. 

Siirasteks tunneteks pole Hessling üldse võimeline. Agnese 

hülgab ta varanduslikel^ motiivel - abielu poleks kaasa too

nud soovitud rikkust - ja ta teeb_puht arvestuslikult hea 

partii Gustega,. kellesse ta senine suhtumine oli olnud haJL-

vuartav ning pilkeline. Järgnevas abielus tuleb naisel taluda 

alandavat ebavõrdsust. Säärastes vahekordades ei ole midagi 

erandlikku, Hesslingi suhtumine naistesse on tüüpiline tema 

ajastule ning ühiskondlikule kuuluvusele. 

Seoses Agnese ja Diederichi suhetega nîiitab autor 

veel üht_inetutjoont peategelase iseloomus - teesklüst, 

-114-



mis ulatub silmakirjatsemiseni iseenda e_ese Suure psühholoo

gilise sisseelamisega kujutab kirjanik episoodi, kus vana 

Goppel tuleb nõudma Hesslingilt aumehelikku,suhtumist рща, 

tütresse. Die der ich «Jkazmatab" iraagiliS.®1 t » ent jääb kind

laks oma alatus aumehelikkuses, valab sentimentaalitsedes 

pisaraid - ja õhtul mängib taas Schübertit. Hesslingi pisa

rad on võltsid, ta haleduspuhang on vaid julmuri silmakirja

lik eneseõigustamine. 

Truu ai am a kujunemiskäigu vllmas_eks_et&BiJ£a- on -teenis-

jt us sõjaväes. Ta mundri imet lus est jutustab episood kokku

põrkest ohvitseride ja üliõpilaste vahel. Sõjaväes paistsid 

reservleitnandi pagunid nii kättesaadavas ulatuses olevat 

ja temasugusele hurraapatrioodile oleks sõjaväeteenistus 

pidanud olema ju suurimaks rahulduseks. Ent Jiessling oli 

suuteline imetlema saksa mehisust ning sõdurlikku üllust 

vaid kõrvaltvaatajana- Sattunud aga preisliku drilli alla,t 

ei pea ta vastu, unustab kogu sõjalise ülluse ja päästab 

end simulandina. Suurimaks kaotuseks nr\ эй] , et oh-

vitserimunder jäi saavutamata, mis valmistas talle tulevi

kus mõnegi aiaväärtus1ikkuse elamuse. Truualama Õpiaastad 

on nüüd läbi, algab tema küps iga. Näeme Hesslingit süda

metu tööliste kumajana, poliitilise intrigandina ning 

äärmusliku monarhistina. Oma poliitiliseks kreedoks tunnis

tab ta avalikult olla keiserliku kõrguse truu teener. Jah, 

keisrivaimustuses matkib ta ka välimuses Wilhelm II-st. Ta 

saavutab sellega küll ainult koomilise efekti, kuid ei muu

tu naeruväärselt tühiseks. Hesslingi kuju puhul püsib luge

ja teadvuses kogu aeg selle tegelase ohtlikkus, kujutlus te

mast kui pahelisest ühiskondlikust tüübist. Grotesksus ning 

satiir ei pisenda seda kuju, vaid kriipsutavad alla tema 

mons trumlikkus t. 

Aga Mann ei piirdu ainult tobeduseni küündiva keisri-

vaimustuse karikeerimisega, ta näitab ka selle meelsuse 

kandjate praktilisi arvestusi. Hesslingi püüdlikkuse ees

märgiks j?ole ainult kõrge tunnustus ordeni näol, vaid tema 

tegevusel natsionalismi kohaliku lipukandjana on sootuks 
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tõhusamad tulemused. Ta astub preisi junkru, valitsusjyres ju

ti endi von Wulkowi käsilaseks. xuigi kõrge härra teda kui 

kodanlikku vabrikanti irooniaga kohtleb, saavutab ta Wul

kowi soosingu, mis aitjab Hess lingil oma võistle j ad aata kon

kureerida ning saada smirtöästirriJcs. Sellega_on saavutatu^ 

tegelase elueesmärk, ta kuju_ on lõplikult viimistletud, ro

maani biograafiline ülesanne on täidetud. 

Ent teos pole ainult biograafiline romaan, vaid see 

haarab ajastut hoopis laiemalt. Hesslingi suhted tema tege

vuse käigus loovad, tõsi küll, ainult ühe linna piires, mi

niatuurse pildi Saksa impeeriumi ühiskondlikest vahekorda

dest, mistõttu kõrvaltegelased väärivad tähelepanu sotsi

aalsete rühmituste esindajatena. Üheks väljapaistvamaks ku

juks on Hesslingi vabriku meister Napoleon Pischer. Ta on. 

II Internatsionaali sotsialist, lisaks mees, kes püüab „töö

liste juhina" teha isiklikku karjääri ja reedab selleks pro

letariaadi huvid. Sõnades küll äge vabrikuomaniku vastane, 

läheb ta linnavalimistel temaga kompromissile. Ja mida eda

si, seda selgemaks kujuneb Pischeri renegaadipale. Jõudnud 

hiljem karjääriredelil riigipäevasaadiku kohani, hääletab 

ta 1914.aasta suvel sõjakrediitide„poolt ja täidab käitises 

nuhi ülesandeid. 

Tuleb hinnata säärase renegaaditüübi paljastavat käsit

lust, eriti arvestades, et Pischeri-taoliste töölisjuhtide 

tegevuse klassivaenulikkus polnud enne Esimest maailmasõda 

hulkadele kaugeltki selge. Puudusena tuleb märkida, et kir-

janik reeturi kõrval ei toonud sündmustikku ühtki tõelist 

sotsialisti. Teoses esineb ainult üks ühiskondlikult posi

tiivne tegeleme, see on 1848.aasta revolutsionäär, vana 

Buck. Kuid tema on minevikuinimene, vanadyse-nai-ivsusse 

jõudnud unistaja, kes on suuteline sõnades protesteerima 

ning opositsioonis olema, kuia^tema „sentimentaalne mäslik-

kus" ei ole lmperialismiajastu reaktsionääridele mingiks 

tõsiselt võetavaks ohuks. Vanal liberaalil on moraalset kaa

lu, kuid reaalselt pole ta arvestatav. Tema kuju puhul 

asendub Manni karakteristikas satiir ej.eegi.lise j-esignat-
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siooniga. Vana Buck esindab romaanis seda liberaalide põlv

konda, kes kunagi võitles koos rahvaga, kuid kelle võitluse, 

eesmärgid_olid^ äärmiselt piiratud. Nüüdki on vana Bucki ula 

tuslikumaks eesmärgiks tas uta vaestesöökla. Temataolised 

aval-iknd tegelased ei tunne klassivõitlust ja on seetõttu 

paratamatult hääbunud minevikku. 

Teised kõrvalkujud on negatiivsed. Kõnelemata valitsus 

presidendist junker Wnlckowist. jõhkrast võimutüübist, kel

le kujutamisel autor pole säästnud satiiri, leiame avaliku 

elu esinda, iais ainult karjerismi, inimpõlgust ning lömita

vat orj^üikkust. Kõik püüavad oma huvides kasutada kõrgema 

võimu soosingut ja ilmutavad selle saavutamiseks ülipüüd

likkust. Nii mürgitab gümnaasiumi professor Kühnchen (»vah-

vake) õpilasi toorete lugudega saksa sõdurite vägivallate-

gudest Saksa-Prantsuse sõjas ning süvendab noortes rahvus

liku mõtlemisviisi kasvatamise nime all vihk amis t_jprants -

laste vastu. Perspektiivis on sel tegelasel gümnамiumidi-

rektori^ ametikoht. Autori suhtumist säärastesse tüüpidesse 

iseloomustab kas või karakteristika nime kaudu. Nii kohtame 

tegelasi, kelle nimed on Heuteufel (*heinakurat), Nothgro-

schen (=hädakross), Scheffelweise (=vakakaupa). Muidugi ei 

kanna terve Netzigi loomaaed sääraseid naeruvääristavaid 

nimesid, see-eest paljastuvad sealsed asukad tegudes või sõ 

nades närusteks paheкand j ateks. Kui eespool märgiti, et 

„Professor Unrati" ilmumine tekitas parempoolses kodanli

kus arvustuses pahameeletormi, siis „ТгиияЛ ятя" 

vihal.ained veelgi kõrgemad. Väideti, et teos tulvab vihast 

Saksamaa vastu. Säärased arvustajad ei tahtnud mõista, et 

kirjaniku isamaa-armastus ei võinudki olla vaba põlgusest 

junkurliicu Saksamaa vastu, kes kägistas armastust väärivat 

humanismi- ning vaimu-Saksamaad. Liberaalne kriitika omakor 

da heitis ette kirjanikule liialdamist värvidega või siis 

tunnistas teose ajalooliseks, milles antud minevikupildiga 

pole Weimari vabariigil midagi ühist. 

Peatselt pärast „Truualama* valmimist puhkes maailma-.. 

sõda. Nagu teame,oli see suureks proovikiviks demokraatlike 
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vaimuinimeste hoiakule. Sõjapropaganda õhutatud uimast ei 

pääsenud säärased vaimusuurused nagu Thomas Mann, (ïerhart 

Hauptmann, Emile Verhaeren jt. Kaine suhtumise toimuvasse 

säilitasid vähesed - Bernard Shaw, Romain Rolland ja saks

lastest Heinrich Mann. Oma poliitilistes kirjutistes, mis 

ilmusid enamikus vasempoolses ajakirjas „Aktion",võtab kir-

.ianik korduvalt sõna meeletu tapatalgu taunimiseks. Sõja-

tsensuuri tingimustes oli antimilitaristlik publitsistika 

• snam kui piiratud, kuid H.Mann siiski ei vaikinud. Tema 

hoiak saksa šovinistide maailmavalitsemisele pürgimise 

vastu tekitas talle arvukalt vaenlasi, ka vend Thomasе_ка 

tekkis tal^aaalaU-JcaalxmdJLabe. Sõja ajal (1915) avaldas 

H. Mann muu hulgas tähelepanuväärse essee imile Zolast. 

„anik oli suur prantsuse kirjanduse austaja. Ta on lau

sunud, et 1IX sajandit täitis oma säraga prantsuse romaan, 

nagu Г/1 täitis itaalia kujutav kunst. Käesoleva kirjutuse 

raames pole ruumi lähemalt vaadelda seda autori kirjandus-

likke tõekspidamisi kajastavat teost. Оц^а essees Victor 

^•»ge*4UuxJutjis_Autor, et esteetilised vaidlusküsimused 

"-ivad ikkagi lõpuks mitmesuguste poliitiliste vaatekohta
de juurde. Zola-essees lausub ta: „Estetism on lootusetute 

aegade lootust tapvate riikide produkt." Kitsamalt Zola te

gevust käsitledes idealiseerib ta mõnel määral_suurt Drant-

»u_»e realisti, entjnailüs, mis ta annab tama looming^e 

on_huvipakkuv. Mann Jõuab tulemustele - ja see ei kehti"uks-

neS Zola kohta -, et kui autor Ühiskondliku moraali nimel 

/õitleb ilma vaimse entuasiasmita ning loodavat kunstili

selt läbi elamata ning kujundamata, ei suuda ta luua teost, 

tUnelks su8avamalt lugeja teadvusse. Kui kirjanik aga 

vastupidi satub teose sündmustiku valusse ning näeb ainult 

ainestiku Põnevust ning taotleb ilu, jääb ta alatiseks es-

-eeaiks, kelle looming võib küll rahuldada teda ennast, kuid 

«. ei paase Üldsuse teadvusse. Zola teoste paremikus kons

tateerib Mann tasakaalu mõlema tendentsi vahel - ja see 

kehtib ka kirjaniku enda tolleaegse loomingu kohta täiel 

maaral. Zola-essees püstitab Mann küsimuse, kes peaks olema 
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kaasaegse sotsiaalse romaani positiivseks tegelaseks, ning 

vastab, et selleks saab olla töötavate hulkade esindaja, 

tsfttflt.nrt friisi muss vpstprniseks praktikas kirjutab ta romaani 

„Vaesed1^ (1917), mis on „Truualama " jätkuks. Mai~nftud"teos 

on~sotsiaalne romaan, tugeva publitsistliku häälestusega, 

oelles on kõne all kapitali ja proletariaadi vastuolud , mi

da on näidatud ilustamatult tõelistena. Tööliskonna viletsus 

ning vaesus (vastavalt pealkirjale)viib meeleheitele viidud 

tööorjad vastuhakule, mis surutakse sõjaväe abil maha. Ome

ti ei ole kir-ianik. vaatamata teosest hõõguvast poolehoiust 

proletariaadile, suutnud anda viimast võitlevana, revolut

sioonilisena ning klassiteadlikuna. Streik tekib stiihili

selt ja töölised pälvivad autori käsitluses pigemini kaas

tunnet kui imetlust oma heroilisusega. Ka pole huvide kokku

põrge kapitalisti ja keskse töölistegelase vahel üles ehita

tud klassivastuoludele, vaid individuaalset laadi konfliktid-

le. Töölise Balrachi vanaonu on kunagi laenanud Hesslingi 

is^Le suurema summa raha, praegune vabrikuomanik aga eitab 

laenu ja noor tööline asub endale nõudma varandust, mis ku

nagise laenusumma abil on omandatud. Вalrach pole poliitili

selt teadlik proletaarlane, ta loodab võitvat Hesslingi ju-

riidilisel teel ja tegutseb llksikvõitlejana, sest ta ei usu 

massi jõududesse. Paratamatult kaotab ta võitluse ning on 

sunnitud tagas1 tulema vabrikusse „Hesslingi leiba sööma" «, 

Romaan päädib kirjaniku varasema loominguperioodi.-Järg

nevaks perioodiks eristavad kirjandusloolased Weimari vaba-

riifti kestusaja, aastad 1919 - 1933. Weimari vabariiki suh

tus H.Mann algul suure usaldusega. Sellest ajast pärineb 

rida kirjutisi ja kõnesid, milledes ta kõneleb vabariigist 

kui saavutusest, mida ei tuleks võtta ainult sõjalise lüüa

saamise paratamatu tulemusena, vaid tuleb muutuda ka meelsu

selt vabariikiasteks. 1943.aastal kirjutab aga Mäng, meenu

tades Saksa -vabariigi poliitilist olemust, et selle alused 

olid täiesti võltsid, sest selle juhid ei tunnustanud kunagi 

eelnenud sõja tõsiasju. Peaveaks olijaga suurkapitalistide^ 

ja junkrute võimu säilitamine. H.Mann arendab tõhusat võit

lust publitsistikas tõelise demokratismi eest, nii et ta 



tolleaegses toodangus nihkub see zanr esikohale« Kehtiva

tes tingimustes oli aga see võitlus viljatu. Ilukirjandus-

11 kus osas on neil aastail tähelepandavamad romaanid „Pea^ 

(„Der Kopf" 1925), .Tõsjne elu" („Bin ernstes Leben" 1932) 

ja novell_^£ûfefia" (1923). Viimase peategelase prototüübiks 

on suurtööstur Hugo Stinnes, keda ja kelletaolisi kirjanik 

paljastab kui vabariigi tegelikke valitsejaid. 

Romaan „Pea" lõpetab triloogia „Keisririik", kuid sel-

3e wwt4~-ftjjEiev_eelmiste osade omast. Teos 

on laadilt publitsistlik romaan, käsitledes Esimesele maa-

ilmasõjalp gp.lnennri ja sõjaaegset poliitilist võitlust Sak

samaal. Tegelasteks on kõrgema seltskonna esindajad ja täht-

sad riigimehed, nagu keiser, kolm üksteisele järgnevat^xiigi 

kantslerit jt. Tegevus toimubõukonna sfäärides, moodsates 

salongides, riigipäeval, mitmesuguste reaktsiooniliste or-

ganTšätäioonide kokkutulekuil jne. Teos näitab suurkapitali 

r>c^o gftjAle ettevalmistamisel, näitab militaristlike ringide 

mõju valitsusele, diplomaatlikke salakäike, riigipäeva jul

guse tus t jne., ühe sõnaga .juhtkonna poliitilist kuritegevust. 

Sellel ühiskondlikajL-Ааоаха! rulluvaa lahti kahe sgbraTWoif 

yangjolfi ja Claudius Terra biograafiad. Esimene jõuab kar

jääriredelil rii^gikantsleri ametikohani, teine taotleb rii

gipäevas aadikuna patsifismi ja Õiglust, kuid et ta masse 

kardab, saab tast tahtmatult tagurluste põetaja. Kagu keisri

riik V.ppes ummikus, nii jõuavad ka aõlemad sõbrad ummikuni, 

millest nad eXJ-eia muud pëasu kui enesemõrv. Teos on pessi-^ 

mistlik ja selle kunstilises teostuses kajastub tolleaegse 

moevoolu,^ekspressionismi mäiutuai. mis avaldub karakteris

tikas, situatsioonide ebatavalisuses, aga ka sõnastuses. 

Romaan ,,Tg£lпр el.ii"- on pühendatud aelle nooruse saatu-

seie > kes astus ellu ajajärgul, millal Saksamaa elas läbi" 

ränki majanduskriisi - ning inflatsiooniaegu. Sündmustiku 

kohtadeks on üks väike Läänemere ranniku suvituskoht ja Ber

liini Kurfürstendammil asetsev lõbustuskoht. Keskseks tege

laseks on rannatUüruk 1У1яг1йт kes^ satub Berliini poolmaail -

mategelaste kimpu.. Need kasutavad ära lihtsa tütarlapse ko

-120-



genematuse ja neiu põimi takge„ räpast es se_ afääridesse ; alles 

raskete moraalsete ohvri te_ kaudu pääseb ta. .kodupaika ning 

korralikku ellu tagasi. Teos päädib Manni teise loomingu

perioodi. Selle vältel hakkas kirjanikule Uha enam selgu

ma Suure Sotsialistliku^Oktoobrirevolutsiooni tähtsus maa

ilma ajaloos. Esimeseks avalikuks sõnavõtuks, milles kirja

nik tunnistab nõukogude juhtivat osa maailmapoliitikas, on 

1924.aastal kirjutatud «Vastus Venemaale" ja fašismi tugev

nedes Euroopas veendub kirjanik, et ainsaks mõeldavaks vas

tas jõuks sellele saab olla ainult Nõukogude Liit. Tema sel

leaegsest publitsistikast olgu nimetatud kogud „Võim ja ini

mene" ( „Macht und Mensch" 1919) ja „Avalik elu" („Das öf

fentliche Leben" 1932). 

1933.aastal tuli Saksamaal vÕimule Hitler.Veebruaris 

tagandati H.Mann Kunstide Akadeemia kirjandusosakonna presi

dendi kohalt ja samal kuul põgenes kirjanik Tšehhoslovakkia 

kaudu Prantsusmaale. Peatselt levitasid võimud valeteate ta 

arreteerimisest. Kirjanikult võeti Saksa kodakondsus, selle 

asendas talle sõbralik Tšehhoslovakkia. 10.märtsil põletati 

Berliinis Ooperivalj akul H.Manni teosed avalikult, ametli

kud sidemed kodumaaga olid näiliselt lõplikult katkestatud, 

algas kirjaniku emigratsioonipõlv, mis on ühtlasi ta viima-

seks loominguperioodiks. 1933 - 1941 viibis kirjanik Prant-

sus га a alT" siis lahkus~sealt okupatsiooni eest põgenedes USA-

sse, kus asus Kaliforniasse. Seal elas ta surmani. 

H. Manni viimast loominguperioodi võib iseloomustavalt 

nimetada antifašistlikuks. Asunud Prantsusmaale, algab Mann 

aktiivset võitlust natside vastu. Ta sai 1936.aastal asuta

tud rahvarinde kaastööliseks, esines paljude kõnedega ja^ ju

hatas koos prantsuse kirjanike Barbusse'i, Aragoni, Bioehi ja 

teistega rahvakoosolekuid, oli ka rea rahvusvaheliste vaimu-

tegelaste k.oagresside organiseeri.j ale ning j üllatajate hulgas 

Kui välismaal rajati ka. saksa rahvusrinne, sattus kirjanik 

tihedasse kontakti saksa antifašistlike töölistega. Temalt 

ilmuvad publitsistlikud kogumikud „Vih^" („Der Hass" 1933), 

„Saabub päev" („Ks kommt der Tag" 1936) ja „Mehisus" („Mut" 
* «fc-
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1939)« Esimeses pole tegemist vihaga Saksamaa vastu, vaid 

vihaga selle viha vastu, millele Hitler kavatses rajada oma 

maailmavali ts emise. Autor ennustab vihaapoatlite pankrotti 

ning vältimatut kasLu. Kahes järgnevas teoses käsitleb ta 

hitlerismi sotsiaalset palet ning jõuab järeldusele, et nat

sism on rahvusvahelise imperialismi sünnitis ning kapitalis

mi eelpost. Manni antifašistlikud kirjad pole pelgad konsta

teeringud, vaid vihast hõõguvad üleskxrts_ed monstrumliku re-

žiimi vastu võitlemisele. Mitmes artiklis .tunnistab ta ennast 

NSV Liidu sõbraks, armastust kelle vastu on ta v? itnuõ . Га ni

metab sotsialismimaad rahukantsiks, hurjutab NSV Liidu vaen

lasi ja kinnitab, et maailma töötajate armastuse kõrval on 

Nõukogudemaa vaenlaste laim ning raev jõuetu. 

Heinrich Manni emigratsiooniaegse kirjandusliku toodan-

gu tippsaavutuseks (aga ei oleks liialdus seda tunnustust 

kasutada ka, kui arvestada tervet tema loomingut) on kaksik-

romaan ..Kuningas Henri Neljanda noorus" („Die Jugend des Kö

nigs Henri Quatre" 1935) ja ̂ Kuningas Henri Neljanda täisiga" 

(„Die Vollendung des Königs Henri Quatre1' 1937). Kuni nimeta

tud teose avaldamiseni tunneme Heinrich Manni kui teravai

mat kaasaja kriitikut saksa kirjanduses, kelle loodud kirjan

duslike kujude paremiku moodustavad negatiivsed tegelased 

imperial ismi aj as tu Saksamaal. Autor pidas tema enda sõnade 

järgi kirjaniku Ühiskondlikuks Ülesandeks ajastu pahede ning 

nende kandjate paljastamist, mitte aga samavõrdselt sotsiaal

selt teednäitavate positiivsete kangelaste esitamist. Tema 

positiivsed kangelased on kas ühiskondliku kaaluta, nagu 

noor kalur Mingo romaanis „Tõsine elu", või dekadentlikult 

asotsiaalsed, nagu Violante von Assy triloogias „Jumalatarid1: 

Natsismi võimutsemise tingimustes jõuab aga kirjanik veendu

musele , et negatiivsete nähtuste piitsutamise kõrval on veel

gi suurem Kolapinu humanismi propage eriiai s el., «ji-lle K#md j eks 

ning kehastajaks- oleks ühiskondlikult teenekas positiivne .te

gelaskuju. Stërane saab aga olla rahva ühiskondlike huvide 

eest võitlev kangelane. К-õnesolevais romaanides on autor 

leidnud sellise tegelase prantsuse populaarseimas kuningas 
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Henri IV-S (1553 - 1610) , lrog nn spilinnij mhYfll I 111 M1 i l'I'i ° 

hea kuningana ja kellest rahvalaul ütleb, et ta on „ainuke 

"kuningas, kes elab vaeste явяя v^ot, t.fcnasp.rH ". 

Nagu H. Mann jutustab mälestusraamatus „Ajastu tuleb 

vaatlemisele", tekkis tal idee kirjutada romaan Henri IV-st 

1927. aastal, millal ta koos prantsuse turistidega külastas 

selle kuninga lossi Pau's f\lreneede jalamil. Kavatsust asus 

ta teostama alles seitsme aasta pärast ja romaanide kirjuta

mine vältas veel kuus aastat. Teoste loomine sai konkreetseks 

autori viibides maapaos Prantsusmaal pärast natside võimule

tulekut . 

Romaani aineks on ususõjad Prantsusmaal XVI sajiandil_. 

Tolleaegseis tingimuatea omandas ühisjcondlik võitlus mõneti 

usulise värvingu. Sellist laadi oli Talupoegade sõda 1524 -

1525 baksmaal, säärane oli vältavaks sõjaliseks konfliktiks 

arenev võitlus katoliiklaste Èeeri ja protestantide (hugenot

tide) vahel samal sajandil Prantsusmaal. Feodalismi kindlalma-

toele kato> "H kingal a tnlnti УУТ q и j urid i "1 v p. я t. я.ч j Лчп ц ртт) — 

testant is m, mis- algselt kehastab, tõsi küll^ usulises rüüs, 

Rõhutud rahva protesti. Ent kujuneva jõukoondumise kasutavad 

ära oma huvides Lõuna-Pran tзusmaa nuurfeodaalid, asude3 pro-

Л tegelikult võitlusse kuninga 

võimu vastu, mis taotles feodaalide sõltumatustendentside pii

ramist. Nii jagunes Prantsusmaa sajandi keskel kaheks suureks 

vaenulikuks leeriks t Ühelt poolt/jPõhria-Prantguamaa kõrgaadel 

Lotringi hertsogite Guise'ide juhtimisel, loosungiks kuninga 

v£imu ning katoliku usu kaitsmine ketserlike ning separatist

like hugenottide vastu*'teiselt рооЗЛ_ hugenotid, kelle eesot

sas seisid Chatilloni rfhdlik admiral Coligny ja Navarra pisi

riigi kufljngaB Henri -Bombon. Võitlus käis küll usulise sildi 

all, tPfieHirait. ni -i яяр kftV)e feodaalide rühmituse heitlus pn-

1 Utilise võimu pfcraa.t. 

Relvastatud kokkupõrkeid mõlema leeri vahel oli juba 60-

-ndates aastates,halast amat uks vastaste hävitamiseks andis aga 

tõuke kuninga eioa. Katharina de Med.ioi algatusel ning kuningas 

Charles IX soostumisel korraldatud ptirtliöö veresauç,mispuhul 

-123-



katoliiklased panid toime Pariisis hertsog Guise'i juhtimi

sel hugenottide metsiku massimõrva. Kohutav sündmus sai ot-

s eseks я-jendiks ulatuslikule, tervet maad hõlmav al e kodus б -

j ale. Et pärtliöö esimesi ohvreid oli admiral Coligny, siis 

'sai sellest ajast peale hugerLot-tid»^ainujuhiks Navarra Henri, 

kes järgnevates võitlustes osutas suuri sõjapealiku võimeid 

ning poliitilist leidlikkust.1589.aastai tapeti kuningas 

Henri IIIkelle surmaga kustus seni valitsenud Valois • dü-

seks Henri Bourbog. Katoliikliku Liiga (asutatud 1576 kato

liiklike jõudude koondamise eesmärgiga võitluseks hugenotti

de vastu) vastuseismise t.fttt.n till-I t.al aga яяя!я1Д kestvais 

yfiitlustes rabada »1 p t.epri troonile. Prantsuse kuningaks 

sai ta Henri IV nime all 1594.aastal, olles enne seda (i?j-3) 

astunud katoliku usku. See samm, mida Henri Manni romaanis 

nimetab enda surmahüppeks. oli puhtpoliitiline, sest kunin

gas oli usuküsimustes aina ükskõikne. Tuntuks on saanud ku

ninga ajalooline lause: „Pariis väärib üht missat." 

Kuningas Henri asus energiliselt maa päästmisele lao

sest, millesse see oli jõudnud kodusõdade möllus. 1598.aas

tal antud Nantes 'i edikt kindlustas hugenottidele usulisjed 

Õigused, millega nad olid vftrdustatud katoliiklastega. Sel

lega olid ususfl^ad fnrmaalRPlt пыряны. Kuninga polii-

tika põhiprintsiibiks oli riigi keskvõimu kindlustamine ning 

feodaalse killustuse likvideerimine. Sellega pani Henri IV 

aluse absolutismile, mis teostati Prantsusmaal XVII sajandi 

esimesel poolel Henri poja Louis XIJI valitsemise ajal kar

dinal Hlchelieu poolt, kes oli jõuetu kuninga asemel tege

lik võimuteostaja. Henri kindlustas riigi majandust, toetas 

tööstust, soodustas põllumajandust, rajas esimese Prantsuse 

koloonia Kanadas ja teostas edukat_-yälispoliit±kat. Kuninga 

kaugeimale ulatuv plaan sel aial->, JEuroopa ühendriikide raja

mine (mida peetakse riigimehe Sully ideeks), ei jõudnud ka-

"vaTsusest kaugemale kuninga ootamatu surma tõttu: 14.mail 

1610 tapeti Henri IV .jesuiitide käsilase François R avail-

laei poolt. 

Seda ajastut ning nende sündmustega seostatud isikuid 
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on Heinrich Mann käsitlenud oma kaksikromaanis. Esimene оза, 

mis on laadilt kujunemi9romaan, hõlmab tulevase kuninga elu 

lapsepõlvest kuni võiduni Argues*i linna lähistel Liiga väge-

de üle 21.septembril 1589. Sõnadega:,,Sel päeval lõppes tema 

noorus" , lõpeb viimase peatüki moralité. M ai ni t ud^y Õit. tfigi 
ггггг'аг 

Henrist arvestatava tron^inrfit.finflfindi. seni olid ta vastased 

suhtunud temasse hoolimatusega kui vastaspealikusse, kelle 

jõud olid seevõrd piiratud, et ei olnud põhjust pidada teda 

poliitiliselt kardetavaks ; Liiga peajõudude purustamine 

teeb ta n.-ö. täisealiseks nii kaasvõitlejate kui ka vaenla

se silmis. Teadlikult troonile rühkiva ja selle saavutanud 

poliitiku traagiline võitlus humanismi teostamise eestš kuu

luvad teise romaani. 

„Kuningas Henri Neljanda noorus" aj.gab optimistlikus 

helitõus. Päikesepaistelises lõunas, eemal JLouvre'i Õueint-

"riigidelt, tihedais kokkupuuteis rahvaga kasvab poiss nooru

kiks . See osa romaanist vtulvab helgusest ning soojusest,sel

les näitab autor, kuidas nonruVIs 4~Уэд-т«ья-

ilmasuhtumise eod. Need ideed on nii tugevad, et Henri ei 

loobu neist ka siis, kui tal tuleb õppida „Õnnetuse koolis", 

kui Louvre'is kogetud õudused, alandused ning pettumused 

näitavad, et_leebe humanism on piisamatu vahend võitluses 

salakavalusega ning julmusega. Kannatused õpetavad, et re

aktsiooni jõududele tuleb vastu asetada võitlev humanism, ja 

nii saabki Henrist „humanist hobuse seljas", kes, mõõk kaes, 

kaitseb mõistust ja päästab vabadust. Ent vägivald jääb Hen

ri silmis ikka ainult hädavahendiks, mida kahjuks "tuleb siis 

ki mõneti rakendada. „Võim on tugev," ütleb filosoof Michel 

Montaigne Henrile vestluses La Rochelle'i rannikul. „Tuge

vam on headus. Midagi pole populaarsem headusest." Sellest 

kõnelusest peale jääb Henri eludeviisina kehtima see välja-

lausutud tõde ja kuningana juhindub ta alati loosungist, et 

ainult headus teeb ta rahvale armsaks. Sellest lähtudes kee-

lab ta võidetute rüüstamise ja a l i s t a t u t e  tapmire, s e l l e s t  
lähtuvad ta lähemad vahetud kokkupuuted lihtrahvaga. 

Romaani teine osa käsitleb Henri lõpuleviidud endateos
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tust. Aastaid kestnud võitlus lõpeb võiduga (mitte teisiti 

mõtlevate vastaste hävitamisegal), ta saavutab kuningatrooni 

ja asub valitsejana ellu viima humanistlikke ideid riigi va

litsemises. Ent saavutatud positiivne lahendus on vaid näi

line. Henri isiklik saatus kui ka tegutsemine riigijuhina 

on~häelestatud traagiliselt. Tal tuleb läbi elada rida pet

tumusi ning kaotusi isiklikus elus : usuvahetus võõrutab te

mast ta noorusea sõbrad, ta kaotab oma kauaaegse armsama, 

«veetleva Gabriele'i", järgneb pealesunnitud poliitiline abi-

elu. Vaenlaste ring ta, ümber tõmbub üha koomale.. Reaktsioo

ni jõudude vastutöötamise tõttu jäävad teostamata või poole

le teele tema sotsiaalsed ja poliitilised kavatsused ja tal 

tuleb korduvalt näha väigatamas surmatoovat pistoda. Jah, 

tal tekib veendumus, et on vaid aja küsimus, millal see te

da tabab. See eelaimus tältubki. Henri langeb poliitilise 

atentaadi'Ohvrina. Henri' surm pole aga pelgalt üksikisiku 

traagiline hukkumine, vaid see tähistab kogu_elujulge ning 

inimväärikus с tunnustava humanistliku ajastu loojangut. 

Järgnev XVII sajand, absolutismi sajand, madaldab käsituse 

inimesest taas piiramata võimuga riigivalitseja alamaks ja 

alles järgneval, valgustussajandil taaselustuvad inimsuse 

ideed. 

Vastavalt pettumuste kuhjumisele sünges tub pidevalt va

naneva kuninga sisemaailm. Henri sisemonoloogides kajavad 

üha sagedamini lohutamatuse ning perspektiivitüse norulised 

noodid, beda vaims e t_küüruvaj urnis t paisuva reaktsiooni vas

tulöökide raskuse all on kirjanik kujutanud suure psühholoo

gi meisterlikkusega. Üha süngestuv saatuslikkus, mis suunab 

sündmusi ning peategelase elu, kipub seejuures aga puhuti 

väljuma reaalsuse raamest. 

Eespool mainitud kõneluses Henri ja Montaigne'i vahel 

osutab filosoof vastasparteide juhtide võimuhimule, rikas-

tumiskirele ning auahnusele kui ususõdade tõelistele põhjus

tele. Humanistina suudab Henri neid tõdesid läbi näha. Võit

lustes on ta küll liitunud ühe poolega, hugenottidega, Jcuid 

f anaati 1 ise^e protestandile Colignyle seletab ta end asugus — 
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te noorte sõdurite poliitilist positsiooni, mis ei piirdu 

ainult võitlusega protestantlike usuõiguste eest. Nemad ei 

tõsta relva mitte katoliiklaste purustamiseks ning ei tee 

seda ka hugenottide võidu nimel, vaid nad sõdiva'' selleks, 

et lõpetada riiki laastavad parteisõjad, mis nõrgestavad 

maad ning teevad selle hõlpsaks saagiks välisvaenlastele,ja 

et luua ühtne, võimas terviklik Prantsusmaa. Selle seletuse 

valgusel tundub Henri „surmahüpe" mitte sõ jakaaslaste reet

misena, nagu käsitavad kuninga poliitilist usuvahetust or-

todoksaalsed hugenotid, vaid riiklikult mõtleva valitseja 

kaalutud sammuna, kes eelistab minna kuningana tervena säi

linud pealinna, kes tahab näha pariislasi elavatena ega taha 

üle oma rahva laipade ja linna varemete troonile ronida. 

Tuleb möönda, et autor on liiallLanilÜ.iLaaxi- rahval i kkn- . 

sega ning headusega. Ka on ajalooliselt küsitav kuulus lau

se: „Ma tahan, et igal talupojal oleks pühapäeviti kana po-, 

tis", mille sümboolse tähenduse kirjanik otse läbikäivalt 

on asetanud aluseks Henri suhtumisele rahvasse. Ajalugu tun

neb teda kui kuningat, kes oma sisepoliitikas tegelikult 

lähtus ainult oma klassi, aadli huvidest. 

Manni käsitluses on Henri mõlemast võitlevast leerist 

kõrgemal asetsev isik, inimene, kes on kutsutud olema juhiks. 

Ometi pole ta andnud oma peategelast imetletavas kangelas-

poosis pjedestaalile asetatud kujuna, vaid mehena, kellele 

on omased ka inimlikud nõrkused. Nii etendavad terra elus sen

suaalsed kalduvused küllaltki suurt osa (mis muide vastab 

ajaloolisele tõele) ning asetavad ta mõneti ebsrvt «rikasse 

valgusee. Kuid autor ei tauni ei Henri ega teiste tegelaste 

sääraseid ega muid nõrkusi, ta suhtub leplikult nii Jeanne 

d'Albret' iseloomu puudustesse kui ka „vaese" Margot' pahe

desse. .Neid kõiki kujutab kirjanik, nagu paljusid tolleaegse 

elu ebakohti, mõistvalt ning objektiivsusega. vl?u vahemär -

kusena maini-tud, et autori üldine suhtumine käsitletavasse 

on oma tagasihoidlikkusega kõnesolevates romaanides sootuks 

erinev tema varasemate teoste tavalisest ründavast hoiaku:; L. 

Negatiivse joonena tuleb märkida kuninga puhutist alr>hii 
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vat suhtumist rahvasse. Ja seda jagab ka ®utor. Mõneti esineb 

rahvas pimeda fanaatilise massina, kes ei ole suuteline ori

enteeruma oma huvide küsimustes, vaid on aldis ässitajate mõ

jutustele . 

Ei ole siiski alust teha etteheiteid autorile nii peate

gelase idealiseerimises kui ka faktidest kõrvalekaldumises, 

mida ka .esineb. Mann pole seadnudki endale ülesannet kirjuta

da ajalugu, vaid ta on loonud luuleteose. mille hindamise 

kriteeriumiks pole niivõrd üksikute ajalooliste seikade täp

ne vastavus, vaid n.-ö. ajastu vaimu 0ige._tSl.gendamine. Ja 

selles suhtes on autor ülesande täitnud menukalt. 

Ta romaanide ideestiku aluseks on renessansi mõttemaa

ilma iseloomulikud tõekspidamised ning suunad, nagu tollaste 

vaimuhiiglaste unistused täiuslikust inimesest, veendumus 

inimvaimu võimete piiramatuses ja uueaegse inimese teotahtes 

ning usus maise elu väärtustesse. Nende ideede kandjaks pole 

ainult peategelane, vaid ka tema lähemad või kaugemad võit

luskaaslased ning sõbrad. Eespool on nimetatud juba filosoo

fi Montaigne'i (1553 - 1592) - kes tegelikult Henri IV-le nii 

lähedal ei seisnudki -, temale lisaks kohtame teisigi prant

suse humaniste, nagu kirjanik Agrippa d'Aubigné'd (1552 -

1630), luuletaja Guillaume du Bartas'd (1544 - 1590) jt., 

kes samuti esindavad ajastu mõtlejaid. Juhtivate vaimuinimes

te põimimine tegevustikku laiendab teose ideelist kandepinda, 

see ei piirdu enam üksikisiku biograafia mõõtmetega, vaid 

saab tervet epohhi iseloomustavaks. Lugeja ees avaneb pilt 

Prantsusmaa ühiskondlikest suhetest ning valitsevast sotsiaal

sest mõttest, maa saatust juhtivatest isikutest ning olusti

kult ajajärgul, millal teostus üleminek feodalismilt kapita

lismile. Tõsi küll, romaanis ei tõlgendata seda protsessi nii

võrd ajaloolise seaduspärase arenemiskc iguna. kui üksiku või

melise isiku hiiglaslike pingutuste tulemusena, Henri IV 

elutööna. Ent sotsiaalne protsess ise on õigesti kujutatud. 

Ja autor on oma teost iseloomustades ütelnud, et selles on 

tegemist mitte ajaloo selgitamisega või sõbraliku jutustuse

ga, vaid tõelise võrdlusega. Ta taotluseks on olnud näidata 
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ususõdade peeglis kaasaja võrdpilti. ̂ Suurmaaomanike ja pro

vintsi monopolistide liiga lõhestas ning hpvitas kuningriigi 

- loomulikult seda tunnistamata. Kui neid härraseid kuulata, 

siis kaitsesid nad usku, ütle: maailmavaadet ; nüüdisajal olek

sid nad ülistanud oma antibolševismi. Vabastaja Henri Neljas 

tegutses revolutsiooniliselt, nüüd oleks teda nimetatud boi

sé vikuks . oellal nimetati teda ketseriks ja tõelised vastavu

sed jäid valgustamata." Neid valgustamata jäänud seiku on *ann 

oma romaanis kõnesse võtnud ning toonud nende kaudu pralleele 

meie aj & võitlustele ning vastuoludele. 

Lugejale hakkab silma ohtralt roöpjooni hitleriaegse Sak

samaa ja Г/1 sajandi Prantsusmaa olude vahel. ïïnt romaani ak

tuaalsus ei seisne niivõrd neis kõrvutustes kui teoses antud 

humanismi õitsenguaja maailma vastandamises füüreri ajastu inim

vaenulikkusele. Teost kannab optimistlik idee, veendumus aja

loo progressiivsete jõudude võidus reaktsiooni üle - ja mitte 

ainult käsitletud ajastul ja oludes. 

„Henri ^eljas"_ on ülemlaul humanismile, see on vana sõ

nameistri positiivne summeering tema loomingut läbivale võit

lusele türannia ning inimvaimu orjastamise vastu. See on teos, 

millega Heinrich i-iann on jäädvustanud от&лу! ГОР fflpai " fflaklrjpTW 

fluae klassikuna. 

Kirjanixu hilisemasse loomingusse kuulub dialogiseeritud 

satiiriline ,iutustu9 „Lidice" (1943 ), milles käsitletakse nat

side poolt hävitatud samanimelise tšehhi küla saatust ja par

tisanide vastupanu natsidele. Jutustuse teostus ei ole järje

kindlalt realistlik. JJ43л aastal lõpetas H.Afann romaani „Hin

gus" („Der Atem"), mis on pühendatud prantsuse patriootide 

võitlusele kodumaa reeturite vastu.Sündmustik toimub i<izzas 

Teise maailmasõja eelõhtul, 1939- aastal. Teoses on väärtuslik 

poliitiline probleemistik, ent selle kunstilises teostuses on 

soovidaj&tte, on rakendatud sümboolikat, fantastikat ja stiil 

on mõjutatud ekspressionismist, kirjaniku viimane lõpetatud 

romaan as tuvgtt _ kõrgemas s e 1 ts konnas " ("Empfang bei der Welt"^ 

(1950) ilmua posthuumselt. Lõpetamata jäi romaan Preisi kunin

gast Friedrich II-st. Kirjaniku 1 . surmapäeval ilmus see 
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fragmendina „Kurb lugu Friedrich Suurest" („Die traurige Ge

schichte von Friedrich den Crossen" I960), belles käsitleb 

kirjanik .Preisi kuninga Friedrichi noorust, kelle siiras ise

loom hävitati viidaku, pahatahtliku kasvatusega, nii et te

mast kujunes despootlik valitseja. Saksa kriitika hindab lõ

petamata jtänud teost kui viartuslikku lisandit Manni huma

nistlikule loomingule. 

Kaalukas on kirjaniku viimaste aastate publitsistika. 

1945. a. ilmus tema viimane publitsistlik kogumik, poclmemu-

aariline „Ajastu tuleb vaatlemisele" v„Ein Zeitalter wird be-

sichtigt"T7 milles autor summeerib oma tegevust ühiskondlik-

poliitilise võitlejana.ning kirjanikuna. Selles raamatus on 

mälestusi isikutest, kellele ta on ligidal seisnud, nagu -rrank 

Viedekindist, Max Liebermannist jt. belles toob ta tunnustust 

Prantsusmaale, mis tollal just vabanes okupatsiooni alt, sel

les on tunnustust JLausutud Nõukogude Liidule, kes tollal en

nekuulmatute pingutustega võitles inimkonna vabastamiseks hit-

lerismi kaest. Selles on mõtisklusi Saksamaa saatusest, kus

juures autor siira hukkamõistuga kõneleb oma rahva saatusli

kest vigadest, paljastab saksa pankurite ja töösturite oss 

maeilma irperipii = "i toetamise"1, ja mõistab Uukks rassismi. 

Raamat lõpeb sõnadega „Päevad lähevad lühemaks". Ja toepoolest, 

enamik kirjaniku sõpru olid läinud juba manalateele, suri ka 

ta teine abikaasa Nelly ja südamehaigus ning vanadus andsid 

tunda. Rõhus ka pooltagakiusatu asend, mida demokraadina tun

tud kirjanikul tuli taluda võõrsil. Ta^asipönrdujn-ine kndunfia-

le, kus ta oli valitud tagaselja Kunstide Akadeemia presiden

diks, ei teostunud: veidi enne oma 79. sünnipäeva, 12. märtsil 

195O suri Heinrich Mann Santa Monicas Californias. 

Heinrich Jtanni elutöö hinnangu on andnud tabavalt ning 

ammendavalt baksa DemoKraatliku Vabariigi president Wilhelm 

Pieck kirjaniku 78. sünnipäeva puhul: „Teie isikus tervitame 

meie silmapaistvat saksa kirjanikku, kes šovinismi metsikute 

mä ratsus te ajal on alati kõrgel hoidnud rahu ja. humaansuse 

lippu. Teie astute vr;lja vabaduse je sotsiaalse progressi 

eest. imperialistide piiritu kasuhiuiu vastu. Kuid Teie ei piir
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dunud ainult vana ühiskonna määndumise näitamisega. Kui ini

mene ja kui kirjanik olete Teie alati v&lja astunud parima, 

demokraatliku ühiskonnakorra eest. Saksa kirjanike hulgas 

olete Teie töölisliikumise ja Nõukogude Liiduga sõpruse kaits

mise lipukandja. " Seda tunnustust täiendab VV. Piecki sõnavõtt 

kirjaniku surma puhul : „Saksa rahvas .ei kaotanud Я. Mannis 

mitte üksi suure kunstniku, vaid ka ühe väheseid suuri saksa 

demokraate, kel juDa Hohenzollernite riigis oli julgust tun

nistada,et ta kuulub demokraatia ning tööliskonna ridadesse." 

-131-



B e r t o l t  B r e c h t  

(1898 - 1956) 

Bertolt Brecht on saksa silmapaistev mitmekülgne kultuu

ritegelane ja kirjanik. Ta on tuntud luuletajana, dramaturgi

na, prosaistina, publitsistina, teatriteoreetikuna ning jahi

te juhina. Ta loomingu humaansed printsiibid, sotsiaalne te

ravus ning suund on kindlustanud talle kuulsuse ning tunnus

tuse kogu progressiivses maailmas. 

Bertolt Brecht sündis 10.veebr, 1898.aastal Augsburgis 

töösturi perekonnas. Õppis arstiteadust, loodusteadusi ja 

filosoofiat Müncheni ia Rerliinl ülikoolis. Luuletusi hakkas 

kirjutama 20-aastaselt. Üks ta esimesi luuletusi „Surnud sõ-

duri legend" (1918) tõi talle kohe suure populaarsuse. See on 

satiiriline lugu sõja lõpuaastaist, kus autor laseb reservide 

puuduse all kannatava sõjavee täienduseks kaevata surnud sõ

duri hauast ning saata see bravuurse marsi mürtsudes lahin-

gusse. 

Esimesest maailmasõjast võttis Brecht osa sanitarina 

sõjaväehaiglas. Tal tuli näha, kuidas haiglates lapiti haa

vatuid, et neid võimalikult kiiresti taas saata rindele. 

Brecht hakkas peatselt mõistma imperialistliku sõja põhjusi 

ja ta kujunes militarismi leppimatuks vaenlaseks. 

OktoobrirpvnT ntsi rtnni , samuti Saksa revolutsioonilise 

liikumise mõ-iul laher"3'" RT-p^t. töötavatel p hulkadele. No

vembris 1918 ̂valiti ta Augsburei tööliste --ja talupoegade saa-

dikute nõukogu liikmeks_. 

Pärast demobiliseerimist asub Brecht tegutsema teatri 

alal dramaturgina ning lavastajana» Ta algab võitlust teatri 

kultuuriliste ülesannete eest, vastandades mõttetutele aja-
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viitelavatükkidele, mis olid Saksamaal moes pärast maailma

sõda, sotsiaalseid probleeme käsitleva repertuaari. 

2CT^ndaii aast ai 1 läheneb ft-rentat Saks а, Зсошятн istlikul e 

parteile. Uued ideed mõjutavad suuresti ta järgnevat kir

janduslikku ning teatritegevust. Aastail enne võimu haara

mist natside poolt taotleb Brecht teat rit_ümb e r kujundada 

eesrindlike ideede tribüüniks. 

1927.a. esineb Brecht nn. „eepilise teatri" teooriaga. 

See teooria tekkis võitluses kodanliku langusiiku kunstiga. 

Kaasaja reaktsioonilistele esteetilistele teooriatele vas

tandab ta omaaegsed valgustusajastu (XVIII saj,) traditsi

oonid ja nende teostamise saksa draamas Schilleri, Goethe, 

Büchneri, Hebbeli ja Hauptmanni poolt. 

Kaasaegse eepilise teatri ülesandeks peab Brecht suur

te ̂sotsiaalse te ülesannete tutvustamist publikule. Kirjanik 

seadis endale ülesandeks luua teater, mis aktiviseeriks vaa

tajaskonna teadvust, rais apelleeriKS publiku mflistuspi p. Tol

leaegne teater oli Brechti iseloomustuse järgi „Aristotele

se teater" (s.o.kreeka filosoofi Aristotelese teooriast läh

tuv), mis seab endale ülesandeks tekitada publikus emotsiço-

ne, haarata teda lavategevuse orbiiti, tehes temast laval 

toimuvate sündmuste kaasosalise . Tuntu ning läbielatu mõ

jul elab vaataja üle „katarsise", s.o. puhastuse momendi. 

Eepilises teatris ei asetu publik ühe või teise tegela

se poolele ega kaota objektiivse vaatle.ia asendit, vaid hin

dab objektiivselt laval toimuvate sündmuste mõtet. Eepiline 

teater apelleerib.vaataja intellektile, mitte tundele. 

Teatri uued ülesanded nõuavad aga uut repertuaari ja 

vanade teatrikaanonite, näitleja, tehnika ja lavastus võtete 

reformi, üt näidend ei mõjukb vaataja tunnetele, peao Brecht 

vajalikuks Jcaaut ad a võtet, mida ta nimetab .. võõrutamisgf^V-

tiks" („Verfremdungseffekt"). Selle ülesanne on sisendada 

vaatajaskonnale analüüsiv, kriitiline vaatekoht esitatavate 

sündmuste suhtes. Praktiliselt kasutab Brecht selleks näiden

di. tegevustikku põimitud koori, prolooge ja epilooge, millede 
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ülesandeks on vahetult pöörduda vaata.j aa konna poole, kom

menteerida ning hinnata laval toimuvat sündmustikku või 

seletada ka teose ideed. Brecht lülitab näidendisse ̂ soolo

laule, mida ta nimetab „song'ideks". Need laulud katkesta

vad draama kulgu, nad pole alati seostatud süzee arenguga, 

need on arvestatud ettekantavaiks eeslaval оtse^e__BÜÜrd.ugii-

sena publiku poole. Kasutatud on ka ulatuslikke remarke-

kommentaare üksikute vaatuste sis^ juhatuseks. Lisaks vahel -

dub Brechti näidendis värss proosaga, dialoog muusika saa

tel ettekantava lauluga jne. Brecht ei tee oma teooriast 

aga mingisugust ainukehtivat vormiprintsiipi, vaid ta on 

kirjutanud ka „Aristotelese draamasid". 

Bertolt brechti looming jaguneb kolme perioodi :^1) I 

maailmasõja lõpust kuni natside diktatuurini (1918 - 1933), 

2) emigratsiooni periood (1933 - 1948) ja ,3)y tema tegevus 

Saksa Demokraatlikus Vabariigis (1948-19561. 

f Ssimene neist on otsingute periood. Kirjaniku katsetu

sed on seostatud kaasaja kodanliku_teatri printsiipide ei

tamisega, need on poleemilist laadi ning suunatud tradit-

sioonilIgle—lnvastusvfltg'te vastu. 

Brechti esimeses näidendis, mis rambivalgust nägi, 

- öised trummid" („Trommeln in der Nacht", 1919» tr.1922) 

pöördub autor sama küsimuse juurde, mille ta oli tõstatanud 

juba „Surnud sõduri legendis": kelle huvides oli sõda?Sak-

samaa olukord oli pärast sõda raske, valitsesid nälg ja töö

tus. Miljonid perekonnad olid kaotanud isad, pojad või ven

nad. Demobiliseeritud sõdurid—ei lpidnud tööd. Paljudel 

neist kerkis küsimus : milleks- ja kelle eest nad on võidel-

jiud? Kellel oli vaja miljonite saksa tööliste ja talupoega

de surma? Neil aastail Brecht ei orienteerunud veel täie 

selgusega klassivõitluse küsimustes ega mõistnud suure Ok

toobrirevolutsiooni tõelisi põhjusi ning iseloomu. Kuid au

sa kir;janiku-humanistina ei saanud Brecht mööda minna sõja 

ja selle raskete tagajärgede küsimusest. Brechti dramatur

gias tetçib sõiayas±ana.-seisukohavõtt. mis kordub ta loomin-

b -j 1 

Varasemas loomingus avaldub ekspressionismi mõjustusi. 



mis oli levinud Saksamaal eriti 1918 - 1423. Brechti draa

mades kõlab väi .j аряäsematuse ning me ts.iicu. хаахш! i ккш?_е—i&e.-

ma, mis on omased kodanlikule ühiskonnale. Sotsiaalse pro-

t e s t i  e s i t a j a k s  o n  d e k l a s s e e r u n u d  e l e m e n t .  K i r j a n i k  t o o b  s a 

geli lavale kerjuseid, vargaid, tänavatüdrukuid.. Draamades 

„Linnade padrikutes" („Im Dickicht der Städte", 1924 , tr. 

1927), „Kolmekrossi ooper" („Dreigroschenoper", 1928) jm. on 

õigesti ning leidlikult m idatud kodanliku tegelikkuse näo

tuid külgi. Kriitika on suunatud seile„maailma уькеуate vas-

tjut, autor käsitleb irooniliselt ka maailma suurimat „roi

ma" - vaesust, rahapuudust. 

Korduvalt käsitleb Brecht nende aastate draamades \fcäi-

kese inimese saatust kapitalistlikus maailmas. Teravalt ort 

see teema asetatud komöödias „foees on mees" („Mann ist kann" 

1924, tr. 1926). Selles on juttu llhenevast sõjaohust ning 

väikese inimese saatusest neis sindmus tes. Selliseid inime

si võib kergesti umber lülitada töötajast anastussõdade pi

damiseks vajalikuKS sõdurimassiks. Peategelases, kelle sõ

nastikus puudub sõna „ei", on autor näidanud väikese olele

ja m^mdumist mõrvarist palgasõduriks. Väike inimene kasvab 

kohutavaks inimautomaadiks, keda junib võõras tahe. Autor 

nagu hoiataks publikut selle eest, mis võib juhtuda, kui ini

mesel puudub iseseisev eluvaade. Inimene on inimene, arutleb 

Brecht ja kui ta ei vali elus õiget teed, võidakse teda kaa

sa tõmmata ühiskonnale ohtlikesse poliitilistesse seiklus
tesse ja roimadesse. 

Brechti loomingu ümber käib ägedaid vaidlusi, mida põh

justavad jlraamade ühiskondlik sisu ja ebatavaline kujundus, 

kirjaniku näidendid on suunatud kodanliku korra liTüste vas - * 

tu. Nende lavastused kutsuvad 20-30-ndais aastais järjest 

esile jL^trAskjanÄaale^ 

1929. aastal astub Brecht Berliinis „Marksistliku too

bis ko oli" kuulajaks. Ta Õpib tundma marksismi klassikute 

t.ejiajedLfl ning võtab osa propagandatööst. Kõik see_ka4as_Liib-

ta draamaloomingus. Kui tema varasemates teostes esineb s?-
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t'eli väikekodanlikku maslikkust ja näidendite tegelasteks 

olid deklasseerunud elemendid, siis nüüd muutub temaatika 

ja tegeiastena esinevad töölised .ja revolutsionäärid. 

Trü krai tie takse näidendis „Tapamajade püha Johanna" 

(..Die heilige Johanna der Schlachthöfe" , 1932) töötavate 

masside eksimusi ja väikekodanlikeleoluse pankrotti . Pea

tegelase perekonnanimi Johanna Dark kõlab sarnaselt prant

suse rahvakangelanna Jeanne dWLrc'i omaga. Dark (ingl.к.pi

me) väljendab peategelase poliitilist pimedust. 

Johanna on päästearmee sõdur, miajoniühingu liige.kes 

peab oma ülesandeks levitada maailmas iumala nimp ja lepi

tada kapitaliste ja töölisi omavahel, mille tulemusena teos

tuks lõpuks maailmas üldine õnnelikkus. Tegelikult tuleb Jo

hannal veenduda oma ülesande utoopilisuses ja teose finaalis 

jõuab ta j are 1 d us ela. _re vo 1 u t s i о on 11 i а о 

£esi» Teos näitab, et leppimine kapitalistide j a-eksplua

teeritavate vahel on võimatu ja et maailm tuleb ümber kor

raldada revolutsioonilisel teel. Seoses selle probleemiga 

on Brecht paljastanud kodanliku ühiskonna kombeid, kapita

lis tl ikxi konku r en tsi_seadusi ning ühtlasi näidanud kapita

lismi ja usu vahetut seost. 

Kolmekümnendate aastate algul kirjutab Brecht M.dorki 

romaani „Ema" aineil näidendi „Ema" ( „Mutter",1932). Erine-

vait romaanist on sündmustik paigutatud aastatele 1900-1917. 

Tegelastena esinevad vene töölised Tveri linnas. Ent oleks 

eksliK näha näidendis vene tööliste võitlust enne Oktoobri

revolutsiooni. Tegelased ning olustik pärinevad tegelikult 

20-ndate aastate Saksamaalt. Ema kujus on kehastatud naise 

tüüpilised jooned, kes on läbinud raske elutee ja kelle vaa-

tea revolutsiooniliste sündmuste mõjul on muutunud ning kel

lest on kujunenud aktiivne^ võitleja.. Vene ema-revolutslonää-

ri ku1u kaudu on kirjanik tahtnud näidata, et ka Sakanmn^] 

^on naisi—emasid, kes järk-järgult jõuavad oma klassihuvide 
mõistmiseni ning kes asuvad aktiivsele revolutsioonilisele 

võitlusele kapitalismiga. 

"LV teema on pöördeline^ Brechti dramaturgias: selle
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ga alustab ta oma näidendeis, projetariaadi konkreetse klas-

sivöitluse käsitlemist. 

Weimari vabariigi perioodil sai Brecht tuntuks ka lüü

rikuna« Ta kirjutab peamiselt satiirilist luulet, mille te

ravik on suunatud eeskätt saksa ja välismaiste imperialisti

de vastu, kes soodustasid saksa rahvale vaenulikku fašismi. 

20-ndate aastate lõpul hakkab Brechti luules üha ula

tuslikumalt kõlama töölistemaatika. Ta luulest hõõgub kur

bust ning viha, kui ta laulab lihtsate inimeste viletsusest 

ning hädadest. Oma tolleaegses luules on Brecht veelgi veen

vamalt kui näidendeis osutanud tööliste raskele saatusele, 

aga ka nende võitlusvaimule ning, nende ajftl onli sai e ЦЬяап-

delgj Tema luule omanaas suure populaarsuse. Demonstratsi

oonidel ning antifasistlikel miitingutel lauldi sageli 

Brechti laule, milledele oli muusika kirjutanud helilooja 

<KE±sler. Neid laule ei unustatud ka natsdde võimutsemise 

ajal. tiriti populaarsed olid säärased laulud, nagu „Laul 

solidaarsusest" (1930),„Laul ühtsusest" (1930) ja „Hällilau

lud" (1932). Brechti laulude menu oli tingitud nende võit

luslikkusest, sügavast veendumusest ja värsside originaal

sest värskusest. 

Kui 1933.aastal> natsid võimule tulevad, emigreerub Brecht 

JPaan:U Kirjaniku teosed põletatakse avalikult. Taanis toe

tab Brechti kirjanik Martiii Andersen-flexeL kelle abil tal 

võimaldub jätkata loomingulist jLQöd. Tal õnnestub toimeta

da ka mõned näidendid Saksamaale. Peatselt kerkib aga oht, 

et Taani võimud võiksid kirjaniku välja anda Saksamaale, 

mlstattu ta lahkub maalt. Brecht asub Rootsi ja sealt 1940. 

aastal Soome. Kui kirjaniku olukord ka Soomes ebakindlaks 

muutub, läheb ta Ameerikasse ja jääb pikemaks ajaks paika 

pidama Santa Monica linna Kalifomias. Üldse tuli Brechxil 

veeta maapaos 13 aastat. Maapao aastail on Brecht viljakas. 

Ta arvukast loomingust nimetagem luulet ja satiirilist 

„Kolmekrossi romaani", aga eelkõige silmapaistvaid draama

sid „Pr он я Г, fir d " („Die Gewehre der Frau Car rar" , 

1937), „Kolmanda riigi hirm ja viletsus" („Furcht und Klend 
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des Dritten Reiches" , 1936), ^Ema Courage .ja ta lapsed" 

(„Mutter Courage und ihre Kinder", 1939), „Galilei elu" 

(„Das Leben des Galilei" , 1938 - T939), „.Härra Pun til a ja 

ta sulane Matti" („Herr Puntile und sein Knecht Matti", 

1940, tr. 195)0), „j>veik Teises maailmasõjas" („Schwejk im 

zweiten Weltkrieg", 1946),„Kaukaasia kriidiring" („Der Kau

kasische Kreidekreis", 1945). 

Draama Proua Carrari püssid" on kirjutatud vabariik

liku Hispaania kangelasliku võitluse värskete muljete all. 

Tegevus toimub ühe Andaluusia kaluri lese onnis. Publiku 

ees areneb konflikt ema Teresa ja ta kahe poja vahel, kes 

kõige innuga tahavad astuda sõjaväkke, mida ema aga ei lüba. 

Ta mees oli langenud võitluses 1934.aastal ja ema kardab 

kaotada ka pojad. Ta otsib lohutust kirikust ning ihkab kõi

gest hingest, et sõda mööduks, puutumata tema kodu. Kogu ta 

elu mõtteks on püüd säästa oma laste elu. 

Näidendis on esitatud jõud, mis mõjutavad Teres at.Ühelt 

poolt preesterL kes jutlustab kristlikku alistumist ning 

hoidumist vahele segamast toimuvatesse sündmustesse; teiselt 

poolt reaalne tegelikkus, millel on oma kõigutamatud seadu

sed. Teres at hoiavad tegelikkusest eemal kiriku õpetused, 

mis nagu oleksid ühiskondliku elu aluseks, ̂ ent reaalne elu 

tuletab end pidevalt meelde. Teresa vend Pedro toob endaga 

kaasa raskete lahingute kuuma hinguse, ta аЖаЬ veenda Õde 

vabanema kiriku eelarvamuste mõjust. Lõpliku tõuke annab 

aga Teresale ta vanema poja traagiline surm: fašistlike 

piraatide valvelaev tulistas öösi merel kalapüügil viibivat 

noormeest. Nütid mõistab Teresa oma eksimust ja ta ise surub 

nooremale pojale kätte püssi, saates tema võitlusse. 

Brechti näidend on veenev kutse võitlusse fasismi vas-

tu, mis surub inimesed vaimsesse ning kehalisse orjusse. 

,j|j^lmanda r^gi^hira ja viletsus" ei ole draama tava

lisa mõttes, vaid see on rida™ iseloomustavaid pilte TTitle-

ri-Saksamaalt, mida seostab omavahel ühine teema - natsliku 

rftziimi flnrinstp ря! jBqtnminp. Kahekümne neljas stseenis, 

millede kohta autor kommentaarides ütleb, et need on loodud 
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aj aleh£_te.adete või peal tnäg i jata~iu±us.tus4^--д-ärgl , pakub kir

janik tüüpilisi episoode Kolmanda Riigi võimude toorustest 

ja elanikkonna kannatustest. Siin on episoode SS-laste vägi-

Vallast ( „Rahviis terviklus ), läbiotsiml nt.e.4.t. välisraadio kuu

lajate leidmiseks (..Reetus" ) .koonduslaagritest („Rabasõdurid" 

ja „Rahvateenistus" ), vabastanud vangidest („Vabastatu"), 

talveabist („Talveabi" ) jne. Lavastamisel^ seostavad üksi к -

pilate stseenid hitlerlaste sõ jamasinast : mürtsuvate marsihe

lide saatel veerevad üle lava s о omus vankri d sõduritega ja ka 

mõnede episoodide saateks kõlab soomusmasinate müra. Esita

tud stseenid on mõjuvad oma tüüpilisusega. 

Lis aies kaasaja teemadele, mis valgustavad vahetult ole

viku probleeme, on autor kirjutanud ka rea. ajaloolisi näiden-

deid, millede ülesandeks on Õpetada inimesi minevikusündmuste 

ja -probleemide rva1gusfi1 în^el viisil, orienteeruma tänanäeva 

nähtustes. Sellised on draamad „Епт Courage ja ta lapsed'J_ ja 

„Galilei elu". Draamas „Ema Courage ja ta lapsed" on autor 

üksikisiku, ema saatuse kaudu näidanud rahva saatust sõ.ia 

ajal. Aastaid on 30-aastase sõja vältel mööda teid veereta

nud oma vankrit markitant Anna Firling koos oma poegade Eili-

fi j a Schweizerkase ning tütre Kattriniga. Kaubitsemine,mis 

on seostatud sõjakäiguga, on nende язtti?s 1П al pidяттйзе -alli-

kas. 

Brecht näitab polgu markitanti kogu от a.kee rukus es ning 

vastuoludes. Emake Courage, nagu paljud kümned tuhanded liht

said inimesi XVII sajandi Saksamaal, ei tunne verise ning hä

vitava sõja põhjusi. Ta elatub sõiast ja seetõttu on ta huvi

tatud ̂ selle kestmisest. Ometi taipab ta instinktiivselt sünd

muste tõelist mõtet. „Kui kuulata suuri härrasid, siis sõdi

vad nad aina jumalakartusest ja heade ajendite tõttu. Aga kui 

vaatad lëhemalt, siis pole nad sugugi niisugused kohtlased, 

ja sõdivad nad rikastumiseks." Autor näitab, et emake Courage 

oskab arvestada, ta on inimene, kelle olemasolu aluseks on 

sõda, kuid ta näeb siiski, missugust häda ja viletsust peavad 

inimesed taluma. Ta hindab koos teiste inimestega гаЬлц. kuigi 

see rikub ta kaubitsemist. 
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Braake Courage armastab оюа Igbpsâ. Ta teeb kõik, et ta 

pojad ei satuics ei katoliiklus te ega luterlaste poolele .^Sõ

duri amet pole minu poegade jaoks," kinnitab ta. Ta loodab na

iivselt/ et.aadfl, mis toob nii palju viletsust, göödub teda 

riivamata, Ent olukorrad kujunevad teisiti. Mõlemad Courage*i 

pojad lähevad sõtta ning hukkuvad. Murest murtud Courage eks

leb edasi oma vankriga Euroopa teedel. Peatselt tabab teda 

uus löök. Püüdes hoiatada JHalle elanikke vaenlase üllatus-

rünnaku eest, hukkub Kattrin. Vana markitant jääb üksi. Har

jumuse ajel iätkab t.h oma rännakut, vedades üksi vankrit.Te

mast möödub rühm sõdureid, lauldes sõjalaulu. 

Emakese Courage'i kujus on Brecht suure kunstilise jõuga 

näidanud, milliste traagiliste tagajärgeeeni võib rahvast 

viia apoliitilisus. Ta avab sügavalt need sotsiaalsed põhju-

sed, millest on tingitud Courage*4 mõtteviis. 

Kõnesolevas näidendis Brecht kritiseerib väikest inimest 

ta huvide kitsuse in egoistliku elisas&situge pärastT mis vii

vad ta passiivsele suhtumisele ühiskondlikus se pahesse. Ta 

mõistab hukka alistumise psühholoogia, mis toob rahvale to

hutut kahju. Selles hukkamõistus.avaldub Brechti omapärane 

humanism. Näidendi keel <m elav, ilmekas, kujundirikas, pai

guti toorevõitu, mis annab teosele omapärase rahvaliku kolo

riidi. 

Näidend^ „Galilei elu" on ideeliselt autori, küpsemaid teo-

seid. Selle lähteainëlcs on dramaatiline episood teaduse " âj*â-

loost: Ptolomaiose maailmasüsteemi Õpetuse kummutamine Gali

lei poolt. Dpetlased-skolastikud"mõoaüTäsid teoloogiale toe

tudes pai j'isid antiikaja loodusteadlaste avastusi ning_jtflkis-

tasid sellega teaduse arengut. Oli vaja uut laadi lähenemist 

loodusteaduslike küsimuste lahendamisele, et kum irrutada kesk

aegse teaduse dogmad. See raske, ent väärikas missioon sai 

renessansi teadlaste ülesandeks. 

Draamas „Galilei elu" on Brecht loonud lH-rgHim tantad-

õpetlase-filosoofi kuju.. Та ад Idealiseeri fialileid. Au

tor näitab teda terves ajaloolises konkreetsuses, varjamata 
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tema inimlikke nõrkusi..jA-.pimdusi. Galilei armastab oma elu 

enam kui oma ideid. Et seda säästa, loobub ta avalikult оив 

õpetusest. Viimases monoloogis Galilei, keda piinab siiuame — 

tunnistus enda arguse pärast, tunnistab ema eksimusjt ZLahSLa 

eg.s^ keda teenindada on teaduse Ülesanne. Galilei on sunni

tud tunnistama, et ta ei suutnud mõista oina ideede progres

siivset väärtust. Tema ideed on ta vaenlastest tugevamad. 

Ajaloos on tuntud legend, et Galilei murtuna piinami

sest olevat toibudes viimse jõuga hüüdnud : „Та pöörleb siis¥< 

kii" See legend on alusetu. On kindlaks tehtud, et Galileld 

ei piinatud, vaid ta laskis end mõ.iutada piinamise ähvardus-

test. Teadlane loobus avalikult oma Õpetusest ia j.isaks kir-

jutas alla kohustusele teatada pühale inkvisitsioonile kõi

kidest Vgtayritest ygj kahtlastest isikutest, kellega tal 

tuleb tegemist. Järgnevalt alistus Galilei täiesti kirikule, 

legendi tõttu on aga Galilei kuju sajandeid vaimustanud mõt

lejaid , teadlasi ja revolutsionääre. Tema legendaarses kujus 

olid nagu ühendatud Prometheuse alistamatus ning Fausti tea

dusehimu. Brechti draamas eespool tsiteeritud kuulsaid sõnu 

ei esine, Galilei ei ole Prometheus. Kirjanik ei ole siin 

tahtnud Kujutada paindumatut teadlast-kangelast, vaid on 

teoses tõstatanud küsimuse teadlase vastutusest inimkonna 

ees. 

Juba esimestes piltides avaneb Galilei iseloom, mis „on 

keerukas, vastuoluline, veetlev, kuid mis nagu ärataks üht

lasi vaatajaskonda vaLxa.us.ele. Laval toimuvad kõige tavali

semad askeldused, kuid selliselt, et neis ilmneb tegelane 

inimesena, kellele- ОД . elukäik lõpmatuks rahuldus te., otsimise 

ahelikuks. Puhtfüüsiliste naudingutega võrdselt kuuluvad 

siia ka teadusliku Tunnetuse rõõmud, sest, nagu Galilei üt

leb, on „mõtlemine Uks suurimaid inimkonna naudinguid^. Ga

lilei on renessansiinimene, kelle keha ja vaim on vabanenud 

Keskaja asketismist, ta armastab paganlikult maist elu ia 

taevast ei taotle ta saavutada pühakirja, vaid teleskoobi 

abil. Ent peatselt märkab lugeja Galilei eluarmastuse pahu

poolt. xemale võrdub elu naudinguga ja kõlblas seadus, et elu 
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nimel tuleb vahel loobuda sellest ning et kohustus on nau-

dingust kõrgem, on tema vanriptp Sellisest 

vaatest johtub suur oht : kui Galilei on asetatud halastamatu 

valiku ette, ohverdab ta loova mõtte kõrged rõõmud madalate

le maistele rahuldustele ja eluolustikulisele mugavusele. 

Galilei patulangemine toimub ^ärk-järgult. pikkamööda. 

Algul mõistab ta hukka .järeleandmise võimaluse, üteldes,et 

kui ta peaks nõustuma vaikima, siis toimuks see väga madala

tel kaalutlustel,selleks, et elada külluses ning vältida jä

litus i. Ent kui Püha Nõukogu tunnistas Kopernikuse ketseriks 

ning keelas ta õpetuse levitamise, vaikib Galilei 8 aastat, 

vastamata ka tervest Euroopast tulevatele pöördusmistele te

ma poole, seefta-t-alitinripq .jn^t w-madal-9«arteu' kaa-liffrlii^ta ,jnr-

gi r mida ta varemini taunis. Aga samal ajal kihutas ta mine-

ma oma endise Õpilase, kes loobus Kopernikuse õpetusest,ütel

des talle vihaga:„See, kes ei tunne tõde, on lihtsalt hari

matu, aga kes ja а.±4-*Л(4 уя1 r»frn -r>impf.ah T on roi

mar." Need sõnad tabavad Galileid ennast 22.juunil 1633, ta 

loobumispäeval. 

Galilei vaenlased ei kavatsegi teda hävitada, vaid sun

nivad ta vaikima, sest nad ei kahtle tema õpetuse õigsuses, 

peavad selle levikut aga endale kahjulikuks. Galilei õpetus 

kujuneb klassivõitluse teguriks. Härrased jälitavad seda, 

sest see on vastuolus piibliga ja pühakirja autoriteedi kffi-

gutamine võib põhjustada rahva "!поЬпттп,яр я1 i -?t.unn apf;t- Turu-

väljakuil kõneldakse Galileist aga kui piibli hävitajast. 

Rahvas toob eesrindliku astronoomia põhimõtted maa peale: 

lihtsad-inimesed ne-evad- taeva koxra kõigutamises märguannet 

kajiaiae . Nad peavad Galileid oma sõbraks 

ning vihkavad ta vaenlasi, kes „käsivad Maal paigal seista, 

et ei langeks ümber nende lossid ". Galilei saab alles hil

jem aru, et tema Õpetus on ühtlasi vägev revolutsiooniline 

jõud ühiskonna elus. 

Brecht arvestas võimalikku jesuiitlikku väidet Galilei 

reetmise õigustamiseks. Galilei ettevaatlikku loobumist 

võib tõlgendada mõistlikuna, sest sellega võimaldus tal jät

kata, kuigi varjatuna avalikkuse eest, oma uuringuid. öelli-
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ne lähenemine küsimusele oleks aga reetlikkuse Õigustamine. 

Teose finaalis tuleb Andrea Sarti, Galilei armsaim Õpi

lane , kes lahkus oma õpetaja juurest pärast seda, kui see 

oli loobunud oma õpetusest, 1ahkum i s külas tus e1e G alile i 

.juurde enne asumist välismaale. Ta on kogu aja armastanud 

oma Õpetajat ja, kuulnud, et viimane on salaja pidevalt jät

kanud oma uuringuid, on ta valmis õigustama teadlase talitus

viisi- Ta nagu õigustaks sedagi, et Galilei müüs Veneetsia 

senatile pikksilma, mis oli hoopis võõras leiutis, et ta 

lömitas Firenze hertsogi ees, ja ka loobumisakti, millega 

Galilei saavutas võimaluse jätkata teaduslikku tööd. Ta õi

gustab^ jgalileid.. kuid ei teadlane ise ega ka autor ei asu 

samal seisukohal, sest Galilei ei loobunud oma õpetusest 

mingist taktikaliaest kaalutlusest, vaid lihtsalt kartusest. 

Tema vaikimine ei soodustanud, vaid pidurdas teaduse aren-

gujH 

Kirjanik on sügavalt avanud progressiivsete ideede aja

loolise osa inimkonna arengus. Ta näitab, milline revolutsi

oneeriv osa oli Galilei avastustel keskaja ideoloogiliste 

aluste hävitamisel. Teos on läbi imbunud humanismi elusta

vast jõust, selles on kirglikku pöördumist valguse ning 

mõistuse poole. 

Rahvakomöödia žanris on kirjutatud^, Härra Puntila ja 

tema sulane Matti" (1940) ja „Schwejk". Esimene on kirjuta

tud Hella Vuolijoe jutustuste motiividel. Brecht on teoses 

taotlenud anda näidendi rahvaliku laadateatri stiilis. 

Teose peategelane on häme mõisnik Puntila. „Võõrutus-

efektina" on kirjanik tema iseloomustuses teda näidanud ka-

hes plaanis. Oleks nagu kaks Puntilat. Esimene lihtne, hea

südamlik, kes ei arvesta 'sotsiaalseid vahesid, teine - kaval, 

seisuseuhke ning ahne ekspluateerija. Esimene on purjus Pun-

tila, teine selge peaga. Temale vastandab Brecht autojuht 

Matti, kes^ cm tark ning"1, aus mees. Ta on selge peaga, külma

vereline ja endaväärikuse tundega. Oma peremehe sulites ei 

tee Matti endale mingeid illusioone. 

Reas stseenides paljastab Brecht Puntilat ja ta tütart 
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Eevat, kes on_tühine hellitatud nein, tema peigmeest, ennaslo

ttis rumalpead, kes loodab abiellumise teel parandsda oma ma

janduslikke as ju.Näidendi paremaid komöödilisi stseene on 

Puntila kihlumine к or гака ne 1 .j a pruud iga ja episood, kus Pun

tila üritab tütart Matile mehele panna. Teravatele koraöödilis

tele stseenidele lisaks on näidendis pilt, mis on kirjutatud 

novelli žanris. See on pealkirjastatud „Soome jutustused 

Siin jutustatakse liigutavalt sünge lugu koonduslaagri van

gist Atist. Lepitamatu viha ekspluateerijate vastu kõlab Ati 

keeldumises võtta emalt vastu kingitus, mille see oli omakor

da saanud mõisnikuproualt. 

„Härra Puntila ja tema sulane Matti" on terav satiirili

ne komöödia, mille mõjukus avaldub teravmeelses sV.žee aren

gus , tegelaste tabavuses j a- ke elelises väljenduslikkuses. 

Emigratsiooni lõpuaastail (1947) kirjutab Brecht draama 

„Kaukaasia kriidiring", mis kuulub ta tuntuimate teoste lii-

ki. Selles on kasutatud vana hiina legendi 3üžeed kriidirin

gist, mille abil tark kohtunik selgitab, kumb kahest naisest, 

kes nõuavad endale vaidlusalust last, on selle tnelina е.щя. 

Selle legendi põhjal on loodud hiina näidend ..iirii d-j ring" . 

Möödunud sajandil sai selle täige tuntuks Prantsusmaal. siis 

saksamaal. Näidendist tekkis ümbertöötusi. milledest tuntuim 

on Kl ab md i ( Alfred Henschke , 1890 - 1928 ) „Kriid iring" (19250 

Kasutades hiina näidendit, laenab Brecht sellest ainult krii-

di abil kohtumõistmise idee, muutes teose sisu ning selles 

esinevaid probleeme. „Kaukaasia kriidiringis" kaotab lihane 

emei oma eraõiguse. sest ta ei hooli oma lapsest. Tõeliseks 

emaks tunnistab kohtunik neiu, kes lapse huvides on ohverda

nud oma isikliku heaolu. 

Draamas vastandab Brecht kaks naist - kuberneri naise ja 

teeni, j atari . Ta näitab esimese alatust ning_ahnust. Vürstide-

vahelises kodusõjas on ema jätnud lapse saatuse hooleks ja 

taotleb teda nüüd pärast mehe surma endale tagasi, et saad я 

jparandit. Laat on hooldanud vahepeal teenijatar. Lapse küsi

ma:.: läheb kohtusse, kus kohtunik kasutab asja selgitamiseks 

vanast ajast pürinevat võtet : maa peale joonistatakse ring ja 
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selle keskele asetatakse vaidlusalune poiss. Kohtunik teatab, 

et lapse saab see, kes suudab ta kättpidi sealt velja tõmma

ta. -tit teenijatar kardab poisile haiget teha, on ta valmis 

lapse loovutama selle emale. Arvestades seda hellust, mõistab 

kohtunik poisi teenijatarile, sest temal, kes siiralt armas

tab last ning on lapse eest hoolt kandnud, on moraalne õigus 

lapsele. A-ohtuniku otsuses ilmneb teravat tähelepanemisvõi-

met ning humaansust. 

Brechti eepilises draarnas „Kaukaasia kriidiring" leidub 

idamaist eksootikat. belles esineb ka ajaloolisi anakronisme 

ning libastusi, mille tõttu pole saavutatud täpset pilti kesk

aegsest Gruusiast, kuid need puudujäägid on teisejärgulised. 

Üheks Brechtile omaseks võtteks, mis k^ib lrbi ta drama

turgilise tegevuse, on varem kirjanduses esinenud süžeede ja 

kujude kasutamine. Näiteks tema Дгяяшя -Antigone" on Saphok-

lese samanimelise tragöödia ümbertöötus ; „Tapamajade pühas 

Johannas" leidub rida motiive, mis on laenatud Schilleri „Or

leans1! neitsist", jne. Ent kasutades mõnd kuju maailmakir

jandusest, ab hrecht_ need umber, tõstes välja jooni, 

mis uues, tänapäevases valgustuses aitavad paremini mõista 

kaapaja nähr-usi. Säärane on näit. emake Courage, kelle algku

ju autor on laenanud XVII saj. saksa kirjaniku Grimmelshause-

ni romaanist „tieiklev Simplicissimus". Brechti näidendis on 

keskseks sõjateema, mis on tema draama algupäraseks väärtu

seks ning toob selle tänapäeva lugejale lähedale. 

x x x  

1943. aastal pöördus Brecht kodumaale tagasi. Te tegut

ses järgnevail aastail luuletajana, kuid oma peamise jõu pü

hendas ta uue demokraatliku teatri loomisele. Ta rajas Berlii

nis teatrikollektiive „Berliini ansambel", kuliu koonduvad sil

mapaistvad draama jõud™ Tegutsedes lavastajana selles teatris, 

taotles brecht repertuaari uuendamist ning 1 ai end q---,-jj «st pari

mate Klassikaliste ning tänapäeva lavateostega, aga jätkas 

ühtlasi otsinguid ka puhtlavalise ilmekuse oaremuscamiaeks. 

Ta eitas lavalist paatost ja pompoosset lavasisustust, mis 



olid moes nats istlikus teatris. Brecht ptitidis taastada saksa 

teatris selle paremaid traditsioone - kunstilist veenvust 

ning loomulikku väljenduslaadi. 

Teatritegevuse kõrval paistab Brecht silma avaliku tege-

1 as ena. T'a on Kunstide Akadeemia tegutseb Saksa Klrja-

nike liidus ja SDV Kultuuriministeeriumi _'KunstinÕukogus. 1950 

valitakse Brecht ülemaailmse rahunõukogu liikleks, ühiskond

liku tegevuse eest määratakse talle 1954. aastal Rahvusvahe-

1 ine_ Le n in i.Rahupreemi a. 

Bertolt Brechti elutöö oli pühendatud terves ulatuses ra 

huleeri ning demokrati» tp.prt-i mi «gl e> - sellega tombas ta enda

le reaktsionääride viha, kes rünnates ta loomingu progressiiv 

seid tendentse pidid möönma, et ta on siiski.Saksa kaasaja an 

dekaim dramaturg. Kõigi maade progressiivne^üldsus tunnustab 

aga väärtusena kirjaniku loomingu mõlemat -külge - progressiiv 

set võitluslikkust ning kunstimeisteriikkust. 
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